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میزان خسارت  سیل

 به بناهای

 باستانی استان 

اعالم شد

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی
 و اجتماعی استانداری کرمان اعالم کرد:

اعتکاف

 در شهرهای قرمز ممنوع!

متن در صفحه دوم

6

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کرونا در مدارس استان صعودی است روند شیوع 

استاندار کرمان:

با احداث  سیل بند خرم دیگر تاالب 

جازموریان بی آب نخواهد ماند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

دادستان استان :

 حصارکشی های 

غیرقانونی شهرک سدید 

 براساس قانون برچیده شد

مدیر امور معدن گل گهر:

به دنبال روش های نویِن معدنکاری در گل گهر هستیم

کسن را نزده اند که دز سوم وا امیکرون برای کسانی 

ک است  به شدت خطرنا

3

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط
جهت انجام عملیات حفاری و آتشباری حدود 150.000 تن سنگ آهک  

کارخانه سیمان کرمان 

آگهی تجدید مناقصه 
جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط 

جهت انجام خدمات آتش نشانی کارخانه سیمان کرمان 

عملیات  انجام  جهت  شرایط  واجد  پیمانکار  انتخاب  جهت  دارد  نظر  در  عام(  سهامی  )شرکت  کرمان  سیمان  صنایع  گروه 
عمومی  مناقصه  طریق  از  کارخانه  زرد  کوه  آهک  سنگ  معدن  محل  در  آهک  سنگ  تن   150.000 حدود  آتشباری  و  حفاری 
اسناد،  دریافت  جهت  شود  می  تقاضا  باشند  می  الزم  امکانات  و  صالحیت  دارای  که  محترم  حقوقی  اشخاص  از  لذا  نماید  اقدام 
 10 مدت  ظرف  را  خود  پیشنهادی  قیمت  و  مراجعه  تهران  یا  و  کرمان  دفتر  به  اداری  ساعات  در  مناقصه  در  شرکت  شرایط   فرم 

)ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد  جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات آتش نشانی کارخانه  
از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت 
 دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 10 

)ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

که احتمال فاجعه را بیشتر ساخته است؛ کرمان و رواج عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان  گزارش »کرمان امروز« از طوفان امیکرون در استان 

میکرون زیر حصیر عادی انگاری
ُ
پیشروی ا

متن کامل در صفحه هفتم

    امیکرون؛ سویه غالب و جدید کرونا این روزها در حال ایجاد بحران در استان کرمان است، اما در نقطه مقابل بسیاری از مردم نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی بی اعتنا شده و به گونه ای عادی انگاری می کنند که گویی کرونا رو به پایان است. اگر وضعیت به همین منوال باشد و همکاری مردم و رعایت نکات بهداشتی 
بیش از گذشته نباشد، یقینا مجددا محدودیت های کرونایی و تعطیلی بسیاری از اماکن عمومی و اصناف در استان رقم زده خواهد شد که مناسب و خوشایند مردم 

ما نخواهد بود و....
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متن در صفحه هشتم

تعلل در پروژه انتقال آب، نابودی بیت المال است
کرمان؛ ح انتقال آب از خلیج فارس به استان  گالیه های مردمی درباره عدم توجه ویژه به طر گزارش »کرمان امروز« از 

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
متن در صفحه چهارم

یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه ساخت قطعات و ماشین آالت 
صنعتی با حقوق و مزایای مکفی جهت تکمیل کادر تولید خود در 

استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 
- مدیر تولید   - تراشکار  - جوشکار

- مونتاژکار - کارشناس دفتر فنی
محل کار شهر کرمان شهرک صنعتی خضرا می باشد و برای افرادی 

که در کرمان اقامت ندارند اسکان داده می شود
شماره تماس : ۰۹۹۱۲۷۰۳۱۲۵

نیازمندیم
مردم کرمان 26 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند



خبر
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اخبار استان

سیالب ها  مدیریت  برلزوم  کرمان  استاندار 
احداث  زیست  محیط  گفت:  و  کرد  تاکید 
سیل بند خرم را به عنوان مطالبه ملی دنبال 
دیگر  شود  احداث  سیل بند  این  اگر  و  کند 

تاالب جازموریان بی آب نخواهد بود.
محیط  معاونت  دیدار  در  زینی وند  علی 
اهمیت  تبیین  به  کشور  تاالب های  و  زیست 
تاالب جازموریان پرداخت و گفت: به هامون 
و  کنیم  نگاه  وجهی  چند  باید  جازموریان 

زندگی افراد زیادی به آن مرتبط است. 
را حفظ  متوازن  توسعه  مولفه  مهمترین  وی 
محیط زیست دانست و در ادامه از آثار مخرب 
میان  به  سخن  طبیعت  در  انسان  دستکاری 
مخرب،  سیالب های  کرد:  تصریح  و  آورد 
ریزگردها و ... نتیجه عملکرد نادرست انسان 

است. 
بین  افزایی  هم  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
دستگاهی تاکید کرد و افزود: در کنار توسعه 

مهم  بسیار  نیز  زیست  محیط  حفظ  صنعت، 
است و از دوره مدیریتم در کرمان سعی کردم 
که طرح ها پیوست زیست محیطی نیز داشته 

باشد. 
محیط  سازمان  بین  افزایی  هم  افزود:  وی 
جنگل ها  سازمان  منطقه ای،  آب  زیست، 
حرفی  یک  کسی  هر  و  نیست   ... و  مراتع  و 
حجم  این  با  کشوری  در  چگونه  می زند، 
اگر  باشد؟  داشته  خشکسالی  باید  سیالب، 
هم افزایی بین دستگاه ها بود می توانستیم با 
مدیریت سیالب ها و روان آب ها مشکالت آبی 

کشور را حل کنیم. 
قوانین  باید  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
و  شود  نوشته  زیست  محیط  برای  منطقه ای 

اقتضایی عمل کنیم. 
وی با بیان این مطلب که قوانین را باید واقعی 
قوانین  اسارت  در  کشور  کرد:  تصریح  کنیم، 

است.
کشور  تاالب های  و  زیست  محیط  معاون 
در  هنوز  جازموریان  تاالب  متاسفانه  گفت: 

به  و  است  نشده  ثبت  رامسر  کنوانسیون 
دنبال ثبت آن هستیم. 

میان  به  سخن  تاالب ها  اهمیت  از  وی 
در  جازموریان  ثبت  دنبال  به  گفت:  و  آورد 
اعتبارات خوب  تا  رامسر هستیم  کنوانسیون 
بودجه  و  بگیریم  آن  برای  بین المللی  و  ملی 
قابلیت  ملی  بودجه  کنار  در  المللی  بین 

رهگیری دارد. 
وی افزود: همچنین مسائل تاالب جوان را نیز 

دنبال می کنیم. 
مسائل  بر  تاالب ها  تاثیر  تبیین  به  وی 
پرداخت   ... و  بهداشتی  امنیتی،  اجتماعی، 
ریزگردها  از  برخی  منشا  کرد:  اظهار  و 

خشکیدگی تاالب هاست. 
با  کشور  تاالب های  و  زیست  محیط  معاون 
اشاره به اینکه سیالب های جنوب استان را به 
سمت جازموریان هدایت کنید، تصریح کرد: 
جازموریان تنها تاالبی است که امسال با باران 
الهی آبگیری شده اما اکنون آب آن یا جذب 

یا تبخیر شده است.

کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
با اعالم این خبر که 20 درصد مبتالیان را اطفال تشکیل داده اند، 
علوم  دانشگاه  با تشخیص  و دوم  اول  متوسطه  گفت: مدارس دوره 
پزشکی، آموزش و پرورش و فرمانداری به صورت اقتضایی تعطیل 

می شوند.
گفت:  در  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  در  جاللی  رحمان 
استان هیچ شهر در وضعیت آبی کرونایی ندارد و متاسفانه وضعیت 
کرونا در شهرستان های کرمان، زرند، کوهبنان، رفسنجان، شهربابک، 

سیرجان، بردسیر، رابر، بافت، ارزوئیه، جیرفت، بم، نرماشیر، رودبار 
جنوب، کهنوج، منوجان و قلعه گنج  قرمز است.

فاریاب در وضعیت  انار، عنبرآباد و  افزود: شهرستان های راور،  وی 
کرونایی  زرد  وضعیت  در  ریگان  و  فهرج  های  شهرستان  و  نارنجی 

قرار دارند.
نفر در مدت زمان 90  با سقف 30  اداری  وی گفت: کلیه جلسات 
و  اند  شده  لغو  غیرضرور  های  ماموریت  کلیه  و  شود  برگزار  دقیقه 
همچنین  گیرد.  صورت  ظرفیت  درصد   60 با  پروازها  همچنین 

استاندار کرمان:

با احداث  سیل بند خرم دیگر تاالب جازموریان بی آب نخواهد ماند

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان اعالم کرد:

اعتکاف در شهرهای قرمز ممنوع!

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

روند شیوع کرونا در مدارس استان 

صعودی است
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به شیوع کرونا در بین 

کودکان گفت: روند شیوع کرونا در مدارس استان صعودی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین صافی زاده در جلسه ستاد کرونای استان 
کرمان با اشاره به شیوع کرونا در استان کرمان و چهار برابر شدن بیماران 
سرپایی کرونا در استان کرمان گفت: باید به صورت جدی برای جلوگیری 
باال است  بیماری بسیار  اقدام شود، میزان شیوع  از تجمعات غیر ضروری 
و فشار بر کادر درمان بسیار باال رفته است. وی افزود: متأسفانه مردم بی 
توجه هستند و شاهد برگزاری تجمعات غیر ضروری هستیم، شیوع کرونا 
در مدارس نیز صعودی است. صافی زاده بیان کرد: شب گذشته ۸۱۴ نفر در 
استان کرمان بستری بوده اند 90 نفر در آی سی یو بستری هستند که 3۱ 
نفر به دستگاه ونتیالتور متصل هستند. وی بیان کرد: از مردم می خواهیم 
برای جلوگیری از افزایش فوتی ها فوراً واکسن دز سوم را دریافت کنند. وی 
تاکید کرد که چیزی به نام سرماخوردگی نداریم هر فردی عالئم دارد صد 

در صد امیکرون دارد.

به مناسبت 22 بهمن ؛ 

 بیش از صد و سی نفر ازمحکومان 
استان مورد عفو رهبری قرار گرفتند

نیرو های  قضایی  انقالب، سازمان  و  از محکومان محاکم عمومی  نفر   ۱39
مسلح و تعزیرات حکومتی کرمان به مناسبت 22 بهمن مورد عفو رهبری 
قرار گرفتند.   یداهلل موحد ،رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: رهبر 
معظم انقالب اسالمی براساس پیشنهاد ریاست قوه قضاییه با عفو و تخفیف 
مجازات سه هزار و 3۸۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان 

قضایی نیرو های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
تخفیف  و  عفو  شامل  محکوم  کرمان ۱39  استان  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
مجازات شده اند، گفت: از این تعداد ۱2۱ نفر با استفاده از عفو رهبری آزاد 

و مابقی مشمول تخفیف مجازات شده اند.
عفو  از مجموع مشموالن  گوید:  می  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  مناسبت  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

انقالب اسالمی ایران، هشت نفر زن و ۱3۱ نفر مرد هستند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2 فرعی از 1156 
اصلی

 1156 از  فرعی   2 پالک  مسکونی  باغ  کاربری  با  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
تقاضا مرضیه  واقع در دهبکری   بخش 33 کرمان مورد  مربع  متر  به مساحت 333.9  اصلی 
مومن زاده فرزند حسین به کد ملی 3110957019 نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده شماره 110177148 
و  منتشر  مرقوم  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک   1400/9/8 مورخ 
عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1400/12/18 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار 
به حدود و حقوق  . چنانچه کسی  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
از  ثبت حداکثر ظرف 30 روز پس  قانون   20 ماده  بر طبق  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نماید ضمنا 
متذکر می گردد برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم 
ثبت  متقاضی  صورت  این  غیر  در  نماید  تقدیم  اداره  این  به  را  گواهی  و  اقدام  دادخواست 
دادخواست  تقدیم  مراجعه و گواهی عدم  مربوطه  دادگاه  به  تواند  قانونی وی می  نماینده  یا 
دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد./.
تاریخ انتشار:  1400/11/25

1276033
سعید نظری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی

قانون  1400/10/12موضوع  مورخه  دوم  هیات   140060319078009752 شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه تیمورپور فرزند 
شهریار بشماره شناسنامه 366 صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 420/10 
مترمربع تحت پالک 24419 فرعي از 2787 اصلي بخش3کرمان واقع در کرمان خیابان شیخ 
توکلی  بانک  حسین  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  گلستانی   کوچه  جنوبی  کافی  احمد 
فاصله 15 روز آگهي  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  محرز گردیده است.لذا 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/11

1276027
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهي تحدید حدود اختصاصي 

   چون ششدانگ یکبابخانه وباغ  پالک217 فرعی مجزی شده از 9 فرعی از 204 
اصلی   بخش8 کرمان به مساحت10 /808  مترمربع واقع در ده باال خیابان پنج تن اولین منزل 
سمت راست مورد تقاضاي آقای سید مجتبی طاهری  نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره 20704 /1101 -

از  آن  تحدیدي  عملیات  و  منتشر  آن  حدود  تحدید  آگهي  بدینوسیله  مالک    1400/ 11/ 13
)مالکین  مالک  به  لذا  بعمل خواهد آمد  و  ساعت 8 صبح روز18 /12 /1400 در محل شروع 
امالک مجاور( رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک 
حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدي با معرفي مالک انجام و چنانچه 
کسي بر حدود وحقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدي اعتراض خود را کتبا« به این اداره اعالم 
نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه 
و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند بدیهي است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
هیچگونه  و  یافت  ادامه خواهد  بنام وی  ثبتی  عملیات  ثبت  متقاضی  توسط  معترض  از سوی 

ادعائي مسموع نخواهد بود. /پ.      
تاریخ انتشار :: دوشنبه 25 /11 /1400                                                                     1277527
  عیسي حافظي فر
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف، مصیب افشارمنش

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
با اشاره به قلع و قمع مستحدثات و جلوگیری 
از تغییر کاربری شش هکتار از اراضی شهرک 
سدید، گفت: در این رابطه 5 متخلف شناسایی 
شده و پرونده مربوطه در دست رسیدگی قرار 

دارد.
دادخدا ساالری در این باره بیان کرد: در پی 
دریافت گزارشی مبنی بر حصارکشی و تغییر 
واقع  کشاورزی  اراضی  هکتار  شش  کاربری 

قضایی  قاطع  دستورات  سدید،  شهرک  در 
برای جلوگیری از این اقدام صادر و متخلفان 

مربوطه نیز شناسایی و احضار شدند.
دستگاه  تاکیدات  براساس  کرد:  تاکید  وی 
دادسرای  نماینده  حضور  با  و  استان  قضایی 
مستحدثات  تمامی  کرمان،  انقالب  و  عمومی 
غیرقانونی در این اراضی نیز قلع و قمع شده و 

اراضی به وضع سابق اعاده گردید.
مدعی العموم در استان کرمان یادآور شد: این 

 ۱0 ماده   2 تبصره  اجرای  راستای  در  اقدام 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام 

شده است.
مدخل  ذی  عوامل  تمامی  اظهارکرد:  ساالری 
منابع  و  اراضی  از  نگهداری  و  در حوزه حفظ 
به  ویژه  حساسیت  و  دقت  با  باید  طبیعی 
عمل  خصوص  این  در  خود  قانونی  وظایف 
نمایند زیرا هرگونه تخلف و اقدام خالف قانون 
کاربری  تغییر  یا  قوانین  زدن  دور  منظور  به 

قرار  قانونی  پیگرد  تحت  کشاورزی،  اراضی 
خواهد گرفت.

سوء  قصد  که  افرادی  و  متخلفان  به  وی 
هشدار  نیز  دارند  را  ملی  اراضی  از  استفاده 
که  افرادی  یا  فرد  هر  با  قضایی  دستگاه  داد: 
تغییر کاربری  یا  اراضی ملی  در صدد تصرف 
اراضی کشاورزی باشند، بدون اغماض برخورد 
کرده و اجازه نخواهد داد انفال و سرمایه های 

ملی کشور مورد غارت و دستبرد قرار گیرد.

دادستان استان :

 حصارکشی های غیرقانونی شهرک سدید  براساس قانون برچیده شد

 
 
 
 
 

 (سوم)نوبت  عمومی  یک مرحله ای مزایدهآگهی 
 

 بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ی اموررواگذا مزایده

 1400/12/15/145: دهیمزا شماره  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزار دهیمزا دستگاه 
  بوفهامور  دهیمزا موضوع 

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 516.000.000 )ریال( برآورد یکساله
 25.800.000 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 1/12/1400شنبه مورخ یکروز 
 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

مورخ  شنبه  روز14:30ساعتتا 
14/12/1400 

 بازگشایی پیشنهادها
مورخ  شنبه یکروز 12ساعت از 

15/12/1400 
 برگزار خواهد شد. بیمارستان شهید بهشتی )دفترمدیریت ( در محل  8/12/1400مورخ   یکشنبه  روز 10در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 

  :( دهیمزا ) تضمین شرکت در محل تسلیم فقط پاکت الف 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان 

 1277413 (می باشد. دهیمزا هزینه درج آگهی بر عهده برنده ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی 5- کوچه حضرت ابوالفضل 
6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 99/۱۱/۱۸ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱0 صبح تاریخ 99/۱2/5 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱0 صبح تاریخ 99/۱2/6 می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی775۸۱۱39۱۴ تلفن: 3۴۱507۴9

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴- 02۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
یک شرکت معتبر تولیدی در کرمان نیاز به جذب تعدادی همکار آقا برای واحد انتظامات با شرایط ذیل دارد: 

شرایط: 
دارای مدرک تحصیلی دیپلم 

حداکثر وزن 90 کیلوگرم و قد ۱75 سانتی متر 
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیرپزشکی )رسته های دژبانی اولویت دارند(

فرزندان ایثارگران معزز، فارغ التحصیالن با معدل باالتر از ۱7، فرزندان کارکنان بازنشسته در شرایط علمی مساوی 
دارای اولویت می باشند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند تا پایان روز یکم اسفندماه جاری تصویری از مدارک هویتی، شغلی و تحصیلی 
خود را همراه عکس و تلفن تماس به نشانی ذیل ارسال نمایند.

karmania.parsian@gmail.com              09372۴۱9630 :شماره واتساپ

آگهی استخدام 

باید قرنطینه شوند و  با نظر پزشک پنج روز  کارمندان مبتال 
اگر عالیم آنها ادامه دار بود با نظر پزشک این مرخصی تمدید 
قرمز  شهرهای  در  اعتکاف  مراسم  برگزاری  جاللی  شود.  می 
اعتکاف در شهرهای در  مراسم  افزود:  و  اعالم کرد  را ممنوع 
وضعیت زرد و نارنجی کرونایی با شرط اینکه افراد باالی 60 
سال و افراد دارای بیماری زمینه ای پذیرش نشوند و افرادی 
 PCR که سه دز واکسن خود را تزریق کرده باشند یا تست

منفی ارایه می دهند، می توانند در این مراسم شرکت کنند.
رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان عصر امروز 
در ستاد مقابله با کرونای استان کرمان گفت: از اول بهمن ماه 
تا 20 بهمن ماه چهار هزار و 223 دانش آموز در استان کرمان 
تست PCR آنها مثبت شده است و همچنین هزار ۸5۴ معلم 
نیز تست تشخیصی کرونای آنها مثبت شده است همچنین 2۱ 
هزار و 7۱9 دانش آموز مشکوک به کرونا و همچنین 2 هزار 
و  آموزش  مدیرکل  داریم.  نیز  عالیم  دارای  معلم  نفر   6۴9 و 
پرورش استان کرمان تاکید کرد: تعطیلی گسترده عمال کاری 
را برای ما انجام نخواهد داد و آموزش دانش آموزان در مدارسی 
و در سایر  باشد  دار  ادامه  به صورت حضوری  پایین  تراکم  با 

مدارس آموزش به صورت ترکیبی انجام دهیم. 
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تاریخ پرداخت عیدی کارکنان دولت در استان کرمان اعالم شد

مدیرامورمعدنگلگهر:

به دنبال روش های نویِن معدنکاری در گل گهر هستیم

میزانخسارتسیل
بهبناهایباستانیاستاناعالمشد

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصد   ۸۰ تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
بودجه هزینه ای استان تخصیص داده شده 
ادارات  کارکنان  عیدی  ماه  بهمن  پایان  و 

استان پرداخت می شود.
به گزارش  تسنیم جعفر رودری در جلسه 
کرمان  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
که با حضور علی زینی وند استاندار کرمان، 
نمایندگان  مجمع  رئیس  حسن پور  شهباز 
استان کرمان و محمدمهدی زاهدی نماینده 

شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم 
اسالمی در سالن شهید مرتضوی استانداری 
دهه  اهلل  ایام  تبریک  با  شد  برگزار  کرمان 
اعتبارات  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  فجر 
خسارت سیل به استان ابالغ شده و توزیع 

این اعتبارات در دستور کار است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان کرمان با بیان اینکه بودجه هزینه ای 
معادل  تومان  میلیارد   ۷۹۱ تاکنون  استان 
است گفت:  داده شده  ۸۰ درصد تخصیص 

ادارات  کارکنان  عیدی  ماه  بهمن  پایان 
استان پرداخت می شود.

بودجه  کسری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال  پایان  تا  که  شود  گزارش  دستگاه ها 
این  بودجه  راهکار های  اساس  بر  بتوانیم 
کسری را جبران کنیم افزود: توزیع بودجه 
اما  دارد،  یکسانی  شرایط  دستگاه ها  بین 
اولویت  بر اساس  مدیریت آن در دستگاه ها 

بندی مدیران متفاوت است.
رودری با بیان اینکه در مجموع در توزیع 

از  تفاوتی  هیچ  دستگاه ها  بین  بودجه  کلی 
نظر ما وجود ندارد ادامه داد: ۴ هزار و ۲۶۴ 
دارایی  تملک  بودجه  ابالغ  تومان  میلیارد 
استان کرمان است که تاکنون هزار و ۴۹۲ 
از این بودجه تخصیص داده  میلیارد تومان 

شده است.
وی با عنوان اینکه تقریباً ۳۵ درصد بودجه 
شده  داده  تخصیص  استان  دارایی  تملک 
تومان  میلیارد   ۳۵ و  هزار  از  گفت:  است 
میلیارد   ۱۴۵ حدود  استان  خزانه  اسناد 

عدد  که  شده  جذب  خزانه  اسناد  تومان 
قابل قبولی نیست و حتما به مشکل خواهیم 

خورد.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان کرمان با اشاره به اینکه ۵۴۲ میلیارد 
امروز  اعتبار  توزیع  تومان  میلیون   ۸۰۰ و 
انجام می شود که عمده آن مربوط به جبران 
مبلغ  این  از  افزود:  است  سیل  خسارات 
کشاورزی  حوزه  در  تومان  میلیارد   ۱۲۳.۲

و ۱۴۶ میلیارد تومان در حوزه راه ها است

گفت:  گل گهر  مجتمع  معدن  امور  مدیر 
معدن به عنوان تامین کننده مواد اولیه زنجیره 
تولید فوالد، وظیفه تامین و تولید مواد اولیه 
برای خوراک صنایع پایین دستی را بر عهده 
چرخه  خوراک،  تامین  بدون  چون  و  دارد 
تولید متوقف می شود و از طرفی چون معادن 
باید توجه  ناپذیر هستند،  جزء ذخایر تجدید 

ویژه ای به استفاده بهینه از آنها داشت.
با  گفتگو  در  محتشمی فر  امید  مهندس 
نیاز  مورد  سنگ  تامین  گفت:  پرس  گهر 
نوین  روش های  از  استفاده  و  تولید  خطوط 
هزینه ها  کاهش  و  بهینه  استخراج  منظور  به 
از اهداف اصلی مدیریت امور معدن است که 
با برنامه هایی چون توسعه شبکه برق معدن، 
از  حاصل  آب های  از  بهینه  استفاده  امکان 

زهکشی، پایش دیواره ها توسط رادار و دوربین 
روش های  از  استفاده  چنین  هم   و  روباتیک 

بهینه آتشباری انجام می شود.
برای  بخش  این  راهکارهای  درباره  وی 
افقی  حفاری های  کرد:  اظهار  عملکرد  بهبود 
معدن  دیواره های  پشت  آب های  تخلیه  برای 
حفاری های  دیواره ها،  پایداری  افزایش  جهت 
پایداری  مطالعات  آبشناسی،  و  ژئوتکنیک 
معدن،  آب  رینگ  پروژه  دیواره ها،  شیب 
خرید دستگاه استمینگ تراک جهت افزایش 
و  همکاری  همچنین  و  آتشباری  راندمان 
تعامل با دانشگاه برای انجام پروژه های بهبود 
راندمان عملیات استخراج، جزو راهکارهای ما 

بوده است.
گذشته  ماه   ۱۰ طی  گفت:  محتشمی فر 

و  تولید  کیفی  و  کمی  برنامه  توانسته ایم 
همچنین  و  کنیم  محقق  را  سنگ  استخراج 
با وجود مشکالت  نیز  باطله برداری  بخش  در 
و کمبودهای تجهیزاتی با تالش و کار جهادی 
همکاران و پیمانکاران بخش معدن توانسته ایم 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال به میزان ۹ 

درصد افزایش استخراج داشته باشیم.
بیان  تکمیلی  نیاز  مورد  اقدامات  درباره  وی 
کرد: تامین و ورود تجهیزات معدنی جدید و 
تامین به موقع نرم افزارها و تجهیزات پیشرفته 
خوشبختانه  که  است  اقدامات  این  جزو 
برنامه ریزی های خوبی در این خصوص صورت 

گرفته و در حال انجام است.
مهمترین  مجتمع گل گهر  معدن  امور  مدیر 
چالش این بخش را چالش فرسودگی ناوگان و 

کمبود ماشین آالت معدنی خواند و گفت: این 
مساله اساسی ترین چالش تمامی معادن کشور 
شرکت  مشکل  این  حل  منظور  به  که  است 
معدنی  ناوگان  نوسازی  به  نسبت  گل گهر 
شاهد  زودی  به  و  داده  انجام  خوبی  اقدامات 

ورود ماشین آالت جدید خواهیم بود.
وی درباره جدیدترین دستاورهای این بخش 
کابلی  شاول های  بازسازی  و  اورهال  گفت: 
دست  به  بودند،  شده  استفاده  بال  کامال  که 
همکاران معدن و پیمانکار مربوطه با قطعات 
یدکی تولید شده در داخل کشور بعد از حدود 

۵ سال محقق شده است.
روش های  از  استفاده  افزود:  محتشمی فر 
و  پاوردک  استم،  وری  مانند  آتشباری  بهینه 
ایردک که منجر به کاهش ۱۵ درصدی خرج 

ویژه مواد ناریه و در نهایت کاهش هزینه های 
معدنکاری می شود از دیگر دستاوردهای ما در 

سال جاری بوده است.
مدیر امور معدن شرکت گل گهر اظهار کرد: 
تراک  استمینگ  دستگاه  از  استفاده  و  خرید 
افزایش  جهت  مکانیزه(  گل گذاری  دستگاه   (
منفی  اثرات  کاهش  و  انفجارات  راندمان 
برای  ثابت  بال  پهپادهای  از  استفاده  آن، 
نقشه برداری معدن و دپوهای محصول جهت 
در  هزینه ها  کاهش  و  ایمنی  دقت،  افزایش 
کمترین زمان ممکن، استفاده از حفاری های 
پشت  آب  زهکشی  و  تخلیه  منظور  به  افقی 
دیواره های معدن به صورت ثقلی و بدون نیاز 
سال  در  ما  دستاوردهای  جزو  نیز  پمپاژ  به 

جاری بوده است.

همزمان با بروز سیل طی یک ماه اخیر، از 
جمله دغدغه ها خسارت های وارده به آثار 
محوطه های  وضعیت  همچنین  و  تاریخی 
مهم  باستان شناسی  کاوش های  به  مربوط 
است  بوده  کرمان  استان  جنوب  در  واقع 
که مسئوالن میراث فرهنگی در این زمینه 
ارائه  را  الزم  توضیحات  ایرنا  خبرنگار  به 

کردند.
استان کرمان در حالی با هشت اثر ثبت 
جهانی بیشترین آمار آثار ثبت جهانی کشور 
را در بین استان ها به خود اختصاص داده 
تاریخی شناخته شده  آثار  که شمار  است 
ملی  آثار  و  مورد  هزار  هفت  بر  افزون  آن 
اعالم  اثر  از ۷۰۰  بیش  نیز  آن  شده  ثبت 
شده است. آنطور که مسئوالن میراث اعالم 
کرده اند ۵۸ اثر تاریخی استان نیز اینک در 
مرحله ثبت ملی یا تدوین پرونده برای ثبت 

ملی قرار دارد.
فرهنگی  میراث  معاون  شفیعی  مجتبی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
صنایع دستی استان کرمان در حالی میزان 
سیل  تاریخی  بناهای  به  خسارت  اعالم 
این  نوبت سیل شدید دیماه  در جریان ۲ 
استان را ۲۰۰ میلیارد ریال اعالم می کند و 
همزمان تاکید دارد برای حفاظت و تقویت 
پوشش های حفاظتی محوطه های باستان 
مقابل  در  استان  جنوب  در  بویژه  شناسی 
سیل نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

از جمله کاوش های باستانی مهم کشور 
در  واقع  کرمان  استان  جنوب  حوزه  در 
شهرستان جیرفت در حال انجام است که 
اواخر سال گذشته  از ۱۳ سال وقفه  پس 
دشت  مرکز  در  کنارصندل  محوطه  در  از 

جیرفت از سر گرفته شده است.
از  کنارصندل  عظیم  و  کلیدی  محوطه 

در جنوب  مفرغ  عصر  مهمترین شهرهای 
دارای  که  رود  می  شمار  به  آسیا  غرب 
 ۸۰ دهه  در  پیشتر  است.  جهانی  ارزش 
تیم  یک  توسط  محوطه  این  خورشیدی، 
بین المللی کاوش و در پی آن وجود یک 
دره  در  مفرغ  عصر  به  متعلق  اولیه  شهر 

هلیل رود محرز شده بود.
میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
به  پاسخ  در  یکشنبه  روز  کرمان  استان 
آسیب  درباره  ایرنا  خبرنگار  های  پیگیری 
باستان  های  محوطه  احتمالی  های 
شناسی در جنوب استان در جریان سیل 
تاکید کرد: هر چند این محوطه ها پوشش 
حفاظتی دارند اما نیاز به پوشش حفاظتی 
کامل تر و پیشرفته تر برای حفظ بقایای 
معماری و محوطه های الزم است. شفیعی 
در  وارده  های  خسارت  درباره  همچنین 
جریان وقوع سیالب ماه گذشته به بناهای 
 ۲۰۰ را  ها  برآوردخسارت  میزان  تاریخی 
میلیارد ریال اعالم و تاکید کرد که میزان 
خسارت ها به استانداری ارسال شده است.
اخیر  سیل  در  چه  اگر  داد:  توضیح  وی 
اماکن  از  بسیاری  اما  نداشتیم  بنا  تخریب 
آبگرفتگی  دچار  تاریخی  های  محوطه  و 
میراث  کارشناسان  که  شدند  خسارت  و 
فرهنگی با بررسی و ارزیابی خسارات وارده 

را برآورد و اعالم کردند.
وارد  خسارت  میزان  کرد:  بیان  شفیعی 
میراث  های  محوطه  و  بناها  به  شده 
فرهنگی به استانداری اعالم شده است تا 
در اعتبارات جبرانی که برای سیل اخیر در 

استان کرمان مصوب می شود دیده شود.
وی تصریح کرد: در مجموع برای مرمت 
آسیب  فرهنگی  میراث  اماکن  بازسازی  و 

یادداشت: 

همسفر

باخوبترین

حادثهها
گاهی دنده عقب می گیریم و می خواهیم 
از جایی مثال از هفته ی گذشته زندگی را 
خوریم  می  دیوار  و  در  به  اما  کنیم  شروع 
چون زندگی دنده عقب ندارد و شاید این 
گذشته  دیدن  که  چرا  باشد  مزیت  یک 
ایم  کشیده  قبال  که  هایی  عذاب  و  ها 
ها  خانم  واقعی،  دنیای  در  نیست.  دلچسب 
گرفتن  عقب  دنده  برای  چندانی  مهارت 
را  کار  این  ندارند گرچه  توسط خودروها 
کامل  طور  به  رانندگی  های  نامه  شیوه  در 
و  اجرا  در  اما  باشند  داده  انجام  صحیح  و 
موفق  زمینه  این  در  روزانه چندان  عملکرد 
نخواهند بود. این در حالی است که مهارت 
فضایی فکر کردن، نقشه خوانی و سه بعدی 
اندیشیدن مردان بر هیچ کس پوشیده نیست. 
از روی شیوه ی پارک شدن اتومبیل ها در 
خیابان می توان پی برد که راننده خانم یا آقا 
بوده است. قبول کردن همین تفاوت های ریز 
یکی از ارکان ایجاد تفاهم می باشد. زنان با 
احتیاط رانندگی کرده و اگر چه دورتر ولی 
شما را سالم به مقصد می رسانند اما مهارت 
خاص  تمرکز  نوعی  عقب  دنده  در  داشتن 
می طلبد که فقط مخصوص ذهن آقایان می 
باشد. مردان قادرند که به راحتی ماشین را در 
یک جای تنگ پارک کنند. این رفتارها در 
زنان  است.  مشهود  نیز  ها  به خاطره  برگشتن 
برای  به پیش رفته و  تا زمان  سعی دارند که 
زندگی کردن در زمان حال تالش کنند در 
حالی که روحیه و احساسات مردانه مردان را 
افکار قدیم و حسرت خوردن های  میان  در 
متداول غرق می کند. در صورتی که گذشته 
برای  گاز  پدال  را روی  پا  باید  و  ها گذشته 
به  رسیدن  برای  گذاشت.  آینده  به  رسیدن 

روزهای بهتر.
دیرآمده ای تا که دلم را ببری جان 

از لحظه ی درمانده شدن بی خبری جان 
من حسرت دیدار تو را دارم و دائم 

با خوب ترین حادثه ها همسفری جان 

به قلم
مهناز سعید

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش مجموعه ویالها و آپارتمان های تحت تملک خود با کاربری مسکونی واقع در مازندران –بابلسر 
–شهرک دریا کنار کوچه ۱۳ شامل هشت ویال در ضلع شمالی و هشت ویال در ضلع جنوبی و هشت واحد آپارتمان اسکلت بتنی باز سازی شده در سه 
طبقه در ضلع غرب را با مشخصات ذیل به صورت نقدی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی ۳.۳۲۰.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با شرایط مندرج 
در اسناد مزایده عمومی با باالترین و به صورت یکجا به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک همه روزه از 
ساعت ۸ صبح الی  ۱۷ بعد از ظهر از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۰۷  به دفتر ویال های مذکور واقع در خیابان اصلی بابلسر-فریدونکنار –داخل 
شهرک دریا کنار خیابان ۱۷ کوچه ۱۳ مراجعه و یا با مسئول ویالها جهت هماهنگی بازدید ) آقای عرب ( به شماره تلفن ۰۹۱۱۲۵۵۵۱۵۷ تماس حاصل  
فرموده و در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده می توانند با واریز مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۶۲۷۷۲۰۳۷۵ نزد بانک ملت شعبه 
مس سرچشمه بنام شرکت صنایع مس افق کرمان و تحویل اصل فیش واریزی به آقای عرب به آدرس فوق و یا به آدرس تهران – خیابان خالد اسالمبولی 
– خیابان یازدهم – پالک ۲۲ -طبقه پنجم خانم کمال زاده مراجعه نمایند.ضمناً تاریخ ارائه و تسلیم پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان زمان اداری مورخ 

۱۴۰۰/۱۲/۱۱  می باشد.
الف) جدول مشخصات امالک: 

ب)نحوه و شرایط شرکت در مزایده :
۱- داشتن اهلیت قانونی ۲-تهیه پاکت الف و ب شرکت در مزایده ۳- دریافت اسناد و تکمیل فرم شرکت در مزایده

۴-  تسلیم یک فقره چک تضمینی بانکی )رمزدار، نقدی(/ ضمانتنامه بانکی / واریز سپرده نقدی معادل ۵ درصد مبلغ کل پیشنهادی امالک مزبور به صورت 
فیش بانکی به شماره حساب ۵۶۲۷۷۲۰۳۷۵ نزد بانک ملت بنام  شرکت صنایع مس افق کرمان

۵- متقاضی باید اصل چک تضمینی / ضمانتنامه بانکی / فیش واریزی سپرده را به همراه مدارک شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در پاکت الف و فرم 
پیشنهاد قیمت تکمیل شده در مزایده را در پاکت ب به صورت سر بسته و الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ 

به نشانی تهران - خیابان خالد  اسالمبولی - خیابان یازدهم - پالک۲۲ ..  طبقه پنجم -خانم کمال زاده تحویل و رسید مربوطه را اخذ نمایند.
۶-  امالک مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید.

۷- مزایده گذار در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات ناقص ، مخدوش ، مبهم ، مشروط یا فاقد ضمانت یا کمتر از قیمت پایه 
کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۸ - پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد. ۹ - هزینه های کارشناسی از ملک و درج آگهی 
روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد و همچنین هزینه های دفترخانه اسناد رسمی و مالیات نقل و انتقال اداره دارایی و هرگونه عوارض احتمالی بصورت 

مساوی بر عهده طرفین خواهد بود.
۱۰ -در صورت استنکاف برنده مزایده از عقد قرارداد بیع ، سپرده او به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم مزایده قرارداد منعقد خواهد شد و این امر قابل تسری 

به سایر برندگان به ترتیب توالی خواهد بود.

آگهی مزايده عمومی فروش امالک و مستغالت

 
 

 آگهی مزايده عمومی فروش املاک و مستغلات
شركت صنايع مس افق كرمان در نظر دارد نسبت به فروش مجموعه ويلاها و آپارتمان های تحت تملك خود با كاربری مسکونی واقع 

واحد شامل هشت ويلا در ضلع شمالی و هشت ويلا در ضلع جنوبی و هشت  31شهرك دريا كنار كوچه –بابلسر –در مازندران 

آپارتمان اسکلت بتنی باز سازی شده در سه طبقه در ضلع غرب را با مشخصات ذيل به صورت نقدی از طريق مزايده عمومی با قیمت 

 عمومی با بالاترين و به صورت يکجا به فروش برساند. ريال و با شرايط مندرج در اسناد مزايده  121.320.523332333پايه كارشناسی

بعد از ظهر از تاريخ   .3صبح الی  8جهت كسب اطلاعات بیشتر و بازديد از املاك  همه روزه از ساعت  متقاضیان می توانند

 داخل شهرك دريا كنار خیابان–فريدونکنار -به دفتر ويلا های مذكور واقع در خیابان اصلی بابلسر  3033/.35/3لغايت  5/33/3033.

تماس حاصل  .3533.55535اهنگی بازديد ) آقای عرب ( به شماره تلفن مراجعه و يا با مسئول ويلاها جهت هم 31كوچه  .3

  31.5....57ريال به حساب شماره  523332333فرموده و در صورت تمايل جهت دريافت اسناد مزايده می توانند با واريز مبلغ 

ه آقای عرب به آدرس فوق و بنام شركت صنايع مس افق كرمان و تحويل اصل فیش واريزی ب مس سرچشمهشعبه  ملت نزد بانك 

طبقه پنجم خانم كمال زاده مراجعه نمايند.ضمناً تاريخ - 22پلاك  –خیابان يازدهم  –خیابان خالد اسلامبولی  –يا به آدرس تهران 

 می باشد. 3033/.33/3پايان زمان اداری مورخ  تا ارائه و تسلیم پیشنهاد قیمت حداكثر

 

 الف(جدول مشخصات املاك :

 

شماره  مساحت ويلا ها)متر مربع( ويلامشخصات 
 قطعه

 كاربري فعلی
 

 رديف پلاک ثبتی

 اصلی فرعی   عرصه اعیان
 3 73 158 مسکونی 5. ..0 3.3 دو خوابه
 . 73 155 مسکونی 13 35/075 3.3 دو خوابه
 1 73 .15 مسکونی 13 53/051 3.3 دو خوابه
 0 73 173 مسکونی .1 15/5.0 3.3 دو خوابه

 5 73 173 مسکونی 11 35/715 313 خوابهسه 
 7 73 .17 مسکونی 10 53/553 313 سه خوابه
 . 73 171 مسکونی 15 0/0.8 3.3 دو خوابه
 8 73 170 مسکونی 17 1.5 3.3 دو خوابه

 5 73 175 مسکونی .1 0.5 313 سه خوابه
  33 73 177 مسکونی 18 5/000. 3.3 سه خوابه
 33 73 .17 مسکونی 15 53/073 313 سه خوابه
 .3 73 178 مسکونی 03 53/0.3 313 سه خوابه
 31 73 175 مسکونی 03 3/001. 313 سه خوابه
 30 73 1.3 مسکونی .0 .5/07. 313 سه خوابه
 35 73 1.3 مسکونی 01 03/0.8 313 سه خوابه
 37 73 ..1 مسکونی 00 533 313 سه خوابه

متری در دو طبقه اول و دوم و همکف شامل  83واحد  0متری و  53واحد  0شامل واحدی  8مجموعه آپارتمانهای مسکونی 
 پاركینگ ،  اداری مجموعه ، مديريت و نگهبانی

3. 

 ب(نحوه و شرايط شركت در مزايده :

 داشتن اهلیت قانونی  – 3

 تهیه پاكت الف و ب شركت در مزايده-.

 و تکمیل فرم شركت در مزايده  اسناد دريافت -1

درصد  5سلیم يك فقره چك تضمینی بانکی )رمزدار، نقدی( / ضمانتنامه بانکی / واريز سپرده نقدی معادل ت -0

بنام ملت  نزد بانك 31.5....57مبلغ كل پیشنهادی املاك مزبور به صورت فیش بانکی به شماره حساب 

 شركت صنايع مس افق كرمان

فیش واريزی سپرده را به همراه مدارك شناسايی اشخاص متقاضی بايد اصل چك تضمینی / ضمانتنامه بانکی / -5

حقیقی يا حقوقی در پاكت الف و فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده در مزايده را در پاكت ب به صورت سر بسته و 

خیابان خالد  –به نشانی  تهران  3033/.33/3لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

 تحويل و رسید مربوطه را اخذ نمايند. خانم كمال زاده-طبقه پنجم  – ..پلاك  –خیابان يازدهم  –اسلامبولی 

 املاك مورد مزايده به بالاترين قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید.-7

مزايده گذار در قبول يا رد كلیه پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات ناقص ، مخدوش ، مبهم ، مشروط   -.

 يا فاقد ضمانت يا كمتر از قیمت پايه كارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی پذيرفته نخواهد شد.-8

دیده از بارندگی و سیالب و همچنین تقویت پوشش 
حفاظتی محوطه های باستانی استان کرمان به ۳۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
 چرایی ضرورت جبران سریع خسارت بناهای 

تاریخی
شفیعی ادامه داد: با توجه به اینکه بناهای تاریخی 
به  نسبت  بیشتری  آسیب پذیری  فرهنگی  میراث  و 
بناهای معمولی دارند، امیدواریم هرچه زودتر اعتبارات 
جبرانی سیل اختصاص یابد تا کار مرمت و بازسازی 
انجام شود و شامل مروز  موارد آسیب دیده بسرعت 
طی  ایرنا،  گزارش  به  نشود.  بیشتر  آسیب  و  زمان 
بارندگی های شدید دیماه در ۲ نوبت) اواسط و اواخر 
دیماه( خسارت سیالب در نقاط مختلف استان بویژه 

جنوب کرمان زیاد برآورد شده است.
روستای  جهان(،  خشتی  سازه  )بزرگترین  بم  ارگ 
با چندهزار سال قدمت، باغ زیبای  دست َکند میمند 
به  منحصر  های  ویژگی  با  ماهان  شاهزاده  یا  شازده 
که  لوت  کویر  آن، دشت  عمارت  معماری  و  باغ  فرد 
منطقه  در  کویر  این  از  جهان  درفش  ترین  قدیمی 
شهداد به دست آمده و سه قنات »گوهرریز« جوپار 
در  آباد«  »قاسم  و  »اکبرآباد«  کرمان،  شهرستان  در 
شهرستان بم و نیز روستای دارستان سیرجان و این 
شیرکی  گلیم  بافت  خاستگاه  عنوان  به  شهرستان 
شمار  به  کرمان  استان  جهانی  ثبت  آثار  از  سیرجان 

می روند.
معابر  از  مترمربع   ۵۵۰۰ آسفالت  و  زیرسازی 

شهر کرمان
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیرعامل 
شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی و آسفالت ۵۵۰۰ 

مترمربع از معابر سطح شهر خبر داد.
گفت:  آشورماهانی  میعاد  کرمان آنالین،  گزارش  به 
این معابر شامل جنوبی ۳ کوچه ۳۹ خیابان »شهید 
سیدجمال الدین اسد آبادی«، کوچه شماره ۱۶ خیابان 
خیابان   ۴۰ شماره  کوچه   ۴ شرقی  صفوی«،  »نواب 
»شهید صدوقی«، و غربی ۲ کوچه شماره ۴۳ خیابان 

»گلستان« است.
به زیرسازی و آسفالت غربی ۳ کوچه  اشاره  با  وی 
شماره  کوچه  شهریور«،  »هفده  خیابان   ۳۵ شماره 
افزود:  بلوار »هزار«  و کوچه ۱۷  »آموزگار«  بلوار    ۹
همچنین فرعی های شماره ۴ و ۱ شهرک »امام حسن 
عسکری)ع(«، کوچه بهاران واقع در بلوار »فرزانگان« 
و کوچه شماره ۱۶ خیابان »امام )ره(« زیرسازی شد.

فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیرعامل 
خیابان   ۱ شماره  کوچه  داد:  ادامه  شهرداری  شهری 
و  دستغیب«  »شهید  خیابان  معابر  از  »محراب« 

کندروی بلوار »شاهد« نیز، در حال زیرسازی است.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک 
آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات 

حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و 
کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، 
جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ 
انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود. 1277۵۵3
 مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

 وزارت جهاد کشاورزی
 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

 آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
سازمان جنگلها ،  27/2/72مورخ  90/100/704هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره  16/12/71مصوب وتبصره یک آئین نامه اجرائی  12/7/71قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب  2اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 

 مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

 نام رقبه شماره
 مشخصات ثبتی

 شهرستان
 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک  پالک فرعی
 اصلی

بخش 
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

مهدی آباد  1
 انوری

کلیه فرعیات واقع در 
 محدوده

4718-
4719 

به محدوده اراضی  سیرجان 36
محمدآباد انوری 

اصلی از -3368پالک
 کرمان36بخش

به محدوده اراضی محمدآباد 
اصلی از -3368انوری پالک

 کرمان36بخش

اراضی محمدآباد به محدوده 
اصلی از -3368انوری پالک

 کرمان36بخش

به محدوده اراضی ملی 
-4767ایرج آباد پالک
 کرمان36اصلی از بخش

93010 546503 639513 

باقیمانده  2
اراضی 
مشاعی 
 دارستان

کلیه فرعیات واقع در 
 محدوده

با3272
 قیمانده

به اراضی علی  سیرجان 36
اصلی -3318آبادپالک

آباد واراضی رضوان 
اصلی از -3314پالک
 36بخش

به اراضی دارستان 
اصلی -3272پالک
 کرمان36بخش

به اراضی دارستان 
اصلی ومفروزات -3272پالک

ثبتی وباقیمانده مشاعی 
 فخرآباد

به اراضی 
اصلی -3294فخرآبادپالک

کرمان ومفروزات 36ازبخش
 عبدل آباد

582254 * 582254 

ر دکلیه فرعیات واقع  حجت آباد 3
 محدوده

به اراضی کهمکان  سیرجان 36 4247
اصلی  -4575و4574پالک

 واراضی محمدآباد مقدس
لی از صا-4232پالک
 کرمان36بخش

به اراضی همت آباد 
اصلی واراضی -3992پالک

لطف آباد وحاجی آباد 
اصلی واراضی -4725پالک

اصلی از -4994فتح آباد پالک
 کرمان36بخش 

به اراضی رحیم آباد ترانشه 
اصلی از -4105پالک
 کرمان36بخش

به اراضی کریم آباد 
اصلی واراضی -4723پالک

-4226صفوت آباد پالک
 کرمان36اصلی از بخش

1692444 * 1692444 

باقیمانده  4
 حجت آباد

کلیه فرعیات واقع در 
 محدوده

باقیماند
 5071ه

به مفروزات ثبتی حجت  سیرجان 36
-4235آباد پالکهای

 اصلی-4236-5071

مفروزات ثبتی حجت آباد به 
-4236-4235پالکهای

 اصلی-5071

به مفروزات ثبتی حجت آباد 
-4236-4235پالکهای

 اصلی-5071

به مفروزات ثبتی حجت 
-4235آباد پالکهای

 اصلی-4236-5071

3183 * 3183 

اراضی  5
جنوب 

وجنوبغربی 
 مهدی آباد

-1811 4و2
1813 

به اراضی  سیرجان 36
اصلی -1803مرادآبادپالک

 کرمان36بخش

به اراضی حسین آباد شیخها 
اصلی واراضی -4281پالک 

اصلی -1813مهدی آباد
واراضی فیض آباد 

اصلی -2900پالک
 کرمان36ازبخش

به اراضی 
اصلی -4283خیرآبادپالک

واراضی محمودآباد شیخها 
اصلی از -4279پالک
 کرمان36بخش

به اراضی  ملی 
اصلی از بخش -4860پالک

 کرمان36

450713 1002312 1453025 

اراضی شمال  6
محمودآبادم

 آبادلک 

به اراضی رضوان  سیرجان 36 * *
اصلی از -3314آبادپالک

 کرمان36بخش

به اراضی عبدل 
اصلی از -3312آبادپالک

 کرمان36بخش

محمودآبادملک  به اراضی
اصلی از -3316آبادپالک

 کرمان36بخش

به اراضی خلیل 
اصلی از -4767آبادپالک

 کرمان36بخش

* 716589 716589 

باقیمانده  7
محمدآباد 
 ده بیابانی

-6651به محدوده پالک سیرجان 37 * *
 کرمان37اصلی از بخش

به محدوده اراضی 
واراضی ده 1913و6507پالک

 میر

به محدوده اراضی  به محدوده اراضی دارآباد
اصلی -6651پالک

 کرمان37ازبخش

392684 2157375 
2550059 

  

 نام رقبه شماره
 مشخصات ثبتی

 شهرستان
 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

 جعفرآبادزیدآباد 8

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

لغا2058
2439یت

به 
2جزپالک

17و240
پالک 

مندرج در 
 نقشه

 سیرجان 37

اراضی مرزیست به 
وکیش 2441جعفرآبادپالک

کهنه محمدآبادقلی واراضی 
 محمدآباد قلی

مرزیست به اراضی امیرآباد 
وجاده آسفالته فرعی وباغ 

 جهانگیری

مرزیست به اراضی  مرزیست به اراضی دهنو قلعه
 محمدآبادقلی

اصلی -2240وپالک
 ودهنو قلعه

961922 * 961922 

منطقه گودغول ومراتع  9
 همجوار

 سیرجان 37 * *

به محدوده منابع ملی  
اصلی از -6468پالک
 ومحدوده  کرمان37بخش

 5/12/68-855برگ تشخیص

به محدوده برگ 
-855تشخیص

-6622پالکو5/12/1368
 اصلی

به محدوده برگ تشخیص 
میان کوه زیارت ومراتع 

 همجوار

به مرز تقسیمات کشوری 
 سیرجان ونیریز

* 246934000 246934000 

کلیه  ده قطب الدین 10
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 37 5476
مرزیست به اراضی حسین 

 آباد دیوان بیگی
مرزیست به اراضی 

ریگ -کریم آباد-دهنوقنبری
 آباد

-مرزیست به اراضی ریگ آباد
محمودآباد حسین -ده ترکان

 صفر

مرزیست به اراضی 
محمودآباد حسین صفر 

 وعلی آباد صالح آباد

3387621 * 3387621 

کلیه  حسن آباد مهراب خانی 11
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 37 2033

مرزیست به اراضی دارآباد 
 وحسین آباد اب باریکو

مرزیست به اراضی موتور 
حسن آقا صالحی واراضی 

 امیرآباد

مرزیست به اراضی امیرآباد 
ونعمت آباد دختران واراضی 

 رحیم آباد آهنگران

مرزیست به اراضی رحیم 
آهنگران واراضی ملی آباد 

بنام کفه گچ -6651پالک
 زیدآباد

2090565 434424 2524989 

اراضی شمال  6
محمودآبادم

 آبادلک 

به اراضی رضوان  سیرجان 36 * *
اصلی از -3314آبادپالک

 کرمان36بخش

به اراضی عبدل 
اصلی از -3312آبادپالک

 کرمان36بخش

محمودآبادملک  به اراضی
اصلی از -3316آبادپالک

 کرمان36بخش

به اراضی خلیل 
اصلی از -4767آبادپالک

 کرمان36بخش

* 716589 716589 

باقیمانده  7
محمدآباد 
 ده بیابانی

-6651به محدوده پالک سیرجان 37 * *
 کرمان37اصلی از بخش

به محدوده اراضی 
واراضی ده 1913و6507پالک

 میر

به محدوده اراضی  به محدوده اراضی دارآباد
اصلی -6651پالک

 کرمان37ازبخش

392684 2157375 
2550059 

  

 نام رقبه شماره
 مشخصات ثبتی

 شهرستان
 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

 جعفرآبادزیدآباد 8

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

لغا2058
2439یت

به 
2جزپالک

17و240
پالک 

مندرج در 
 نقشه

 سیرجان 37

اراضی مرزیست به 
وکیش 2441جعفرآبادپالک

کهنه محمدآبادقلی واراضی 
 محمدآباد قلی

مرزیست به اراضی امیرآباد 
وجاده آسفالته فرعی وباغ 

 جهانگیری

مرزیست به اراضی  مرزیست به اراضی دهنو قلعه
 محمدآبادقلی

اصلی -2240وپالک
 ودهنو قلعه

961922 * 961922 

منطقه گودغول ومراتع  9
 همجوار

 سیرجان 37 * *

به محدوده منابع ملی  
اصلی از -6468پالک
 ومحدوده  کرمان37بخش

 5/12/68-855برگ تشخیص

به محدوده برگ 
-855تشخیص

-6622پالکو5/12/1368
 اصلی

به محدوده برگ تشخیص 
میان کوه زیارت ومراتع 

 همجوار

به مرز تقسیمات کشوری 
 سیرجان ونیریز

* 246934000 246934000 

کلیه  ده قطب الدین 10
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 37 5476
مرزیست به اراضی حسین 

 آباد دیوان بیگی
مرزیست به اراضی 

ریگ -کریم آباد-دهنوقنبری
 آباد

-مرزیست به اراضی ریگ آباد
محمودآباد حسین -ده ترکان

 صفر

مرزیست به اراضی 
محمودآباد حسین صفر 

 وعلی آباد صالح آباد

3387621 * 3387621 

کلیه  حسن آباد مهراب خانی 11
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 37 2033

مرزیست به اراضی دارآباد 
 وحسین آباد اب باریکو

مرزیست به اراضی موتور 
حسن آقا صالحی واراضی 

 امیرآباد

مرزیست به اراضی امیرآباد 
ونعمت آباد دختران واراضی 

 رحیم آباد آهنگران

مرزیست به اراضی رحیم 
آهنگران واراضی ملی آباد 

بنام کفه گچ -6651پالک
 زیدآباد

2090565 434424 2524989 

قسمتی ازاراضی شمال  12
 غربی زیدآباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 37 349-352

مرزیست به محدوده برگ 
 هکتاری28800تشخیص 

مرزیست به محدوده مهدی 
 652آباد زیدآباد تحت پالک

اراضی مرزیست به محدوده 
اصلی -650زیدآباد پالک

 6523ومحدوده اراضی پالک

مرزیست به اراضی 
حسن آباد -امیرآباد

حسین آباد -مهراب خانی
 آب باریکو

3337419 1607658 4945077 

باقیمانده حسن آباد  13
 سیرجان 37 * * شاهزاده ومبارکه

به اراضی حسن آباد ومحمدآباد  به اراضی حسن آباد شاهزاده
 میرزایی

به اراضی مبارکه واراضی  اراضی مبارکه به
 عمادآباد

343819 * 343819 

باقیمانده اراضی  14
خیرآباد وحسن آباد 

 شاهزاده

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

کلیه 
پالکهای 

اصلی واقع 
در 

 محدوده

 سیرجان 37

مرزیست به حریم قنات 
دارینوئیه واراضی قریه سلطان 

 آباد

مرزیست به اراضی 
اصلی وجاده -6521پالک

 آسفالته

مرزیست به اراضی محمودآباد 
اصلی -4193واراضی پالک

 خیرآباد

مرزیست به اراضی 
مشاعی حسن آباد 

-4421شاهزاده پالک
 اصلی

881810 41713 923523 

قسمتی از مفروزات  15
 حجت آباد

کلیه 
 فرعیات
 محدوده

5203-
5198 

فرعی از  یک مرزیست به پالک مرزیست به راه سیرجان 37
 اصلی-5203

-5197مرزیست به پالک
 اصلی

مرزیست به اراضی 
 -5198باقیمانده پالک

20871 * 20871 

 

 نام رقبه شماره
 مشخصات ثبتی

 شهرستان
 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

 راحت آباد 16
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 36 3876

به اراضی هدایت 
اصلی -3992آبادپالک

واراضی علی آباد 36بخش
-3976شیخها پالکهای

اصلی -3977-3982
 کرمان36بخش

به اراضی مهدی آباد 
-3871-3872-3873پالک

 کرمان36اصلی بخش-3874

به اراضی مهدی آباد 
--3871-3872-3873پالک

راضی ملی لطف آباد اصلی  وا
-4725وحاجی آباد پالک

 کرمان36اصلی بخش

اراضی ملی لطف آباد 
وحاجی آباد 

اصلی  -4725پالک
وهدایت آباد 

اصلی -3992پالک
 کرمان36بخش

1130875 2133504 3264379 

-حدفاصل سلطان آباد 17
 یزدان آباد-عبدل آباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

13374-
13375-
13376 

 زرند 13

به اراضی عبدل آباد 
-13376فرعی از177پالک
 اصلی

به اراضی سلطان آباد موضوع 
-3130برگ تشخیص

27/6/1369 

به اراضی سلطان آباد 
اصلی -13374فرعی از5پالک
 کرمان13بخش

به اراضی ملی سلطان 
آباد وعبدل آباد)بااستفاده 

از مرز نقشه های اسناد 
 تک برگ(

103390 186172 289562 

 بهارستان وتوابعاراضی  18
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

مک5068
 زرند 13-رر

به محدوده اراضی موتور پمپ 
وی واراضی باقیمانده فتح سمو

به اراضی رحمت آباد وفتح 
فرعی 325آباد پالک

 13اصلی بخش-19150از

به اراضی رق آباد )ریگ 
 راضی قدرت آبادآباد(وا

به اراضی علی آبادعلیاء  
واراضی ارجمندیه وبهرام 

آباد واراضی رضوان 

2695785 454241 3150026 

قسمتی ازاراضی شمال  12
 غربی زیدآباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده
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مرزیست به محدوده برگ 
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مرزیست به محدوده مهدی 
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مرزیست به اراضی 
حسن آباد -امیرآباد

حسین آباد -مهراب خانی
 آب باریکو

3337419 1607658 4945077 

باقیمانده حسن آباد  13
 سیرجان 37 * * شاهزاده ومبارکه

به اراضی حسن آباد ومحمدآباد  به اراضی حسن آباد شاهزاده
 میرزایی

به اراضی مبارکه واراضی  اراضی مبارکه به
 عمادآباد

343819 * 343819 

باقیمانده اراضی  14
خیرآباد وحسن آباد 

 شاهزاده

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

کلیه 
پالکهای 

اصلی واقع 
در 

 محدوده

 سیرجان 37

مرزیست به حریم قنات 
دارینوئیه واراضی قریه سلطان 

 آباد

مرزیست به اراضی 
اصلی وجاده -6521پالک

 آسفالته

مرزیست به اراضی محمودآباد 
اصلی -4193واراضی پالک

 خیرآباد

مرزیست به اراضی 
مشاعی حسن آباد 

-4421شاهزاده پالک
 اصلی

881810 41713 923523 

قسمتی از مفروزات  15
 حجت آباد

کلیه 
 فرعیات
 محدوده

5203-
5198 

فرعی از  یک مرزیست به پالک مرزیست به راه سیرجان 37
 اصلی-5203

-5197مرزیست به پالک
 اصلی

مرزیست به اراضی 
 -5198باقیمانده پالک

20871 * 20871 

 

 نام رقبه شماره
 مشخصات ثبتی

 شهرستان
 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

 راحت آباد 16
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 سیرجان 36 3876

به اراضی هدایت 
اصلی -3992آبادپالک

واراضی علی آباد 36بخش
-3976شیخها پالکهای

اصلی -3977-3982
 کرمان36بخش

به اراضی مهدی آباد 
-3871-3872-3873پالک

 کرمان36اصلی بخش-3874

به اراضی مهدی آباد 
--3871-3872-3873پالک

راضی ملی لطف آباد اصلی  وا
-4725وحاجی آباد پالک

 کرمان36اصلی بخش

اراضی ملی لطف آباد 
وحاجی آباد 

اصلی  -4725پالک
وهدایت آباد 

اصلی -3992پالک
 کرمان36بخش

1130875 2133504 3264379 

-حدفاصل سلطان آباد 17
 یزدان آباد-عبدل آباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

13374-
13375-
13376 

 زرند 13

به اراضی عبدل آباد 
-13376فرعی از177پالک
 اصلی

به اراضی سلطان آباد موضوع 
-3130برگ تشخیص

27/6/1369 

به اراضی سلطان آباد 
اصلی -13374فرعی از5پالک
 کرمان13بخش

به اراضی ملی سلطان 
آباد وعبدل آباد)بااستفاده 

از مرز نقشه های اسناد 
 تک برگ(

103390 186172 289562 

 بهارستان وتوابعاراضی  18
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

مک5068
 زرند 13-رر

به محدوده اراضی موتور پمپ 
وی واراضی باقیمانده فتح سمو

به اراضی رحمت آباد وفتح 
فرعی 325آباد پالک

 13اصلی بخش-19150از

به اراضی رق آباد )ریگ 
 راضی قدرت آبادآباد(وا

به اراضی علی آبادعلیاء  
واراضی ارجمندیه وبهرام 

آباد واراضی رضوان 

2695785 454241 3150026 

18764-
18909 

بهاء -آباد واراضی عبدل آباد
 آباد ومطهرآباد

-1049فرعی از2پالک
 کرمان13اصلی بخش

 مزرعه خطبا 19
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 بافت 43 276 محدوده

محدوداست به اراضی هنکایی 
 اصلی-282پالک

محدوداست به اراضی هنکایی 
اصلی واراضی -282پالک

 اصلی-285گودسنگی پالک

محدود است به اراضی 
 اصلی-287آبادکوهی پالک

محدوداست به اراضی 
-273پالک درباداموئیه

اصلی واراضی تره چون 
 اصلی-275پالک

350000 340000 690000 

-آب باد کوهی 20
کوهی علیا -گودسرخ

 وسفلی

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

لغایت286
 بافت 43 289

محدوداست به اراضی خطبا 
 اصلی-276پالک

محدوداست به اراضی باغ 
-284حاج محمدی پالک

اصی واراضی گودسنگی 
 اصلی-285پالک

محدوداست به اراضی مراتع 
 اصلی-426چشمه سبز پالک

محدوداست به اراضی 
-273درباداموئیه پالک

اصلی وگنبدماهوئیه 
 اصلی-272پالک

627500 119000 746500 

 زردآلو 21
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 رابر 42 149
 پالک باغشاهاراضی  به پالک میخانهبه اراضی  پالک قنات ملک اراضی به پالک هونی وباغشاه اراضی به

259930 212060 471990 

 گورنظر 22
* 

 رابر 42 *
به اراضی پالک گناه جان 

 سفلی
 به اراضی پالک باب بید گتک ومیدان به اراضی پالک

 سفلی
به اراضی پالک باب بید 

 علیا وتاج آباد
9612 7558608 7568220 

 کلیدر 23
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 رابر 42 122 محدوده

آشیانه -به اراضی گراز خفت
زر ومرزتقسیمات 

شهرستان 1400کشوریسال
 رابر

به اراضی پالک گراز خفت 
 وباغ بهادر

به اراضی پالک 
 خمرودی)خموردوئیه(

 پالکبه اراضی 
 6749936 6532376 217560 خموردوئیه وآشیانه زر

 نام رقبه ردیف

 شهرستان مشخصات ثبتی

 

 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

24 

 مزرعه چشمه نظر

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 ارزوئیه 41 238

به اراضی ملی گیجوئیه 
 کرمان41بخش

به اراضی باغ قنبر وبنغان 
اصلی -287واراضی ملی پالک

 کرمان41بخش

به اراضی باقیمانده جنگل 
ارزوئیه  علیایومرتع 
اصلی -279پالک
 کرمان41بخش

به اراضی علیای ارزوئیه 
-279فرعی از 8پالک 

 5114179 4909579 204600 کرمان41اصلی از بخش

25 

 ارزوئیه 41 * * مزرعه باغ یاس

به اراضی ملی مزرعه 
 امرودوئیه

به اراضی مزرعه سیوین 
اصلی -351پالک
 کرمان41بخش

به اراضی مزرعه محمودآباد 
 واراضی مزرعه زلزله

به کوههای بن گوهر 
ورودخانه چاکر واراضی 

اصلی -420پالک سازمانی 
 بنام مرتع کوشک41بخش

51543 4823187 4874730 

18764-
18909 

بهاء -آباد واراضی عبدل آباد
 آباد ومطهرآباد

-1049فرعی از2پالک
 کرمان13اصلی بخش

 مزرعه خطبا 19
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 بافت 43 276 محدوده

محدوداست به اراضی هنکایی 
 اصلی-282پالک

محدوداست به اراضی هنکایی 
اصلی واراضی -282پالک

 اصلی-285گودسنگی پالک
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 اصلی-287آبادکوهی پالک
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-273پالک درباداموئیه

اصلی واراضی تره چون 
 اصلی-275پالک

350000 340000 690000 

-آب باد کوهی 20
کوهی علیا -گودسرخ

 وسفلی

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

لغایت286
 بافت 43 289

محدوداست به اراضی خطبا 
 اصلی-276پالک

محدوداست به اراضی باغ 
-284حاج محمدی پالک

اصی واراضی گودسنگی 
 اصلی-285پالک

محدوداست به اراضی مراتع 
 اصلی-426چشمه سبز پالک

محدوداست به اراضی 
-273درباداموئیه پالک

اصلی وگنبدماهوئیه 
 اصلی-272پالک

627500 119000 746500 

 زردآلو 21
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 رابر 42 149
 پالک باغشاهاراضی  به پالک میخانهبه اراضی  پالک قنات ملک اراضی به پالک هونی وباغشاه اراضی به

259930 212060 471990 

 گورنظر 22
* 

 رابر 42 *
به اراضی پالک گناه جان 

 سفلی
 به اراضی پالک باب بید گتک ومیدان به اراضی پالک

 سفلی
به اراضی پالک باب بید 

 علیا وتاج آباد
9612 7558608 7568220 

 کلیدر 23
کلیه 

فرعیات 
واقع در 
 رابر 42 122 محدوده

آشیانه -به اراضی گراز خفت
زر ومرزتقسیمات 

شهرستان 1400کشوریسال
 رابر

به اراضی پالک گراز خفت 
 وباغ بهادر

به اراضی پالک 
 خمرودی)خموردوئیه(

 پالکبه اراضی 
 6749936 6532376 217560 خموردوئیه وآشیانه زر

 نام رقبه ردیف

 شهرستان مشخصات ثبتی

 

 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

24 

 مزرعه چشمه نظر

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 ارزوئیه 41 238

به اراضی ملی گیجوئیه 
 کرمان41بخش

به اراضی باغ قنبر وبنغان 
اصلی -287واراضی ملی پالک

 کرمان41بخش

به اراضی باقیمانده جنگل 
ارزوئیه  علیایومرتع 
اصلی -279پالک
 کرمان41بخش

به اراضی علیای ارزوئیه 
-279فرعی از 8پالک 

 5114179 4909579 204600 کرمان41اصلی از بخش

25 

 ارزوئیه 41 * * مزرعه باغ یاس

به اراضی ملی مزرعه 
 امرودوئیه

به اراضی مزرعه سیوین 
اصلی -351پالک
 کرمان41بخش

به اراضی مزرعه محمودآباد 
 واراضی مزرعه زلزله

به کوههای بن گوهر 
ورودخانه چاکر واراضی 

اصلی -420پالک سازمانی 
 بنام مرتع کوشک41بخش

51543 4823187 4874730 

-قاسم آبادحاجی 26
-باقیمانده عرب آباد

باقیمانده عباس آباد 
 حاجی

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

1باقیمانده
192و944

 1945و4
 رفسنجان 9

-به محدوده اراضی ملک آباد
نصرت آباد وشرق مفت آباد 

 واراضی فرخ آباد

به محدوده اراضی مهدی آباد 
امینیان وشمال شرق اراضی 

اصلی -2093پالک
 کرمان9بخش

به اراضی عرب آباد ومهدی 
اراضی فتح آباد -آباد سردار

واراضی نصرت آباد واراضی 
 شفیع آباد

به اراضی عباس آباد 
حاجی 

فرعی 360لغایت1پالک
اصلی -1944از

 کرمان9بخش

6644144 1317845 7961989 

27 

حدفاصل مهرآباد تا 
 احمدآباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

15027-
 رفسنجان 10 15112

به اراضی پالکهای خالق 
کریم -شاه آبادنوق-آبادنوق

 آباد ونعمت آباد

به اراضی ملی احمدآباد قطب 
 الدینی

به اراضی اسالمیه ده الری 
واراضی رکن آباد نوق 

ومحمدآباد برخوردار نوق 
 واراضی بدبخت کوه

به اراضی بدبخت کوه 
واراضی مهرآباد نوق 

واراضی خالق 
-5043آباد)تشخیص

29/2/84) 

2583017 6240483 8823500 
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 زانوق آباد وحکیم آباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

لغا13392
1379یت

 14959و8
 رفسنجان 10

به اراضی 
-937محمدآباد)تشخیص

(واراضی احمدیه 4/12/54
-730نوق)تشخیص

21/11/54 

شرق جاده  ملی  به اراضی
نوق وجاده دسترسی به 

 جوادیه

به اراضی روان 
-933مهران)تشخیص

(واراضی حاجی 21/11/54
 (12/2/69-488آباد)تشخیص

حد  مراتع  به اراضی 
فاصل غرب نجم آباد تا 

خالق آبادنوق)برگ 
-5000تشخیص

14/4/74) 

2233601 1596399 3830000 
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 قریه شورآب

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 رفسنجان 10 7473

به اراضی نعمت آباد 
 20/4/54-723تشخیص

به اراضی اسماعیل آبادنوق 
 22/9/72-5021تشخیص

به اراضی ملی سید جالل 
-789الدین تشخیص

واراضی چاه دریا 13/3/59
 29/1/52تشخیص

به اراضی نعمت آباد 
 518602 518602 * 20/4/54-723تشخیص
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 فتح آباد

کلیه 
فرعیات 
واقع در 
 محدوده

 رفسنجان 10 10787

آباد واراضی به اراضی همت 
-774فردوسیه نوق تشخیص

20/12/55 

به اراضی دولت آبادنوق  به اراضی طوغری
 20/7/55-799تشخیص

 به اراضی خینه دولت آباد
-5022تشخیص

واراضی جاللیه 18/10/72
-1073تشخیص

واراضی 10/8/69
-640قادرآبادتشخیص

27/3/70 

1642581 * 1642581 

 

 نام رقبه شماره

 شهرستان مشخصات ثبتی

 

 مساحت به مترمربع حدود اربعه

پالک 
 فرعی

بخش  پالک اصلی
 مغرب جنوب مشرق شمال ثبتی

مساحت 
 مستثنیات

مساحت منابع 
 مساحت کل ملی

قسمتی از دشت  31
بزنجان)ایستگاه راه 

 آهن(
 بم 28 * *

به محدوده اراضی ملی 
 فاقد سابقه وپالک

به محدوده اراضی ملی 
 فاقد سابقه وپالک

محدوده اراضی ملی به 
 فاقد سابقه وپالک

به محدوده اراضی ملی 
 فاقد سابقه وپالک

* 320807 320807 

 
 
 

ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید  قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان 2) هرپالک( موضوع ماده  3به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 
چه به قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنان 1ه گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماد

اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف  تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه
تراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به ستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعاراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( م

 اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.
 جبی زادهمهدی ر                                                                                                                                                                                                                                                                                

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان                                                                                                                                                                                                       
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»کاغذپارهها«؛اثریتکاندهندهکهدریادمیماند

بازگشت روال عادی به سینماها و انتظار برای فیلم های نوروزی

آشنایی با آیینه کاری و شیوه اجرای کار در آن

خالقیت  حاصل  »کاغذ  پاره ها«  ایرنا- 
بهترین  به  که  است  هوشمند  فیلم سازی 
ُفرمال  قابلیت های  و  امکانات  از  ممکن  شکل 
مدیوم سینما/ انیمیشن بهره می گیرد و اثری 
هنرمندانه خلق می کند که تکان دهنده است 

و به یاد می ماند.
ایده درخشان استفاده از انیمیشن در مستند 
گزنده   و  تلخ  واقعیت  بیان  برای  پاره ها  کاغذ 
حاشیه   به  زن های  که  اجتماعی  آسیب های 
رانده شده  جامعه را در وضعیتی دردناک قرار 
برای  نامحدودی  و  گسترده  امکانات  می دهد 
فیلم ساز فراهم می کند تا از این طریق با فراغ 
بال و بدون نگرانی از شناسایی هویت سوژه های 
فیلم به قلب واقعیت نفوذ کند و حقیقت ناگوار 
را بی پرده پوشی، آن گونه که هست، مستقیما 
موقعیت  و  کند  زنده  مخاطب  چشم  پیش 
از  دور  به  تا  می کند  ایجاد  فردی  به  منحصر 
نمادپردازی و استعاره یا احساسات گرایی های 
سرنوشت  و  سرگذشت  مرسوم،  ایده آلیستی 

تحمیل شده به زن های آسیب دیده را در دل 
دیدگاه رئالیستی سفت و سخت فیلم که هیچ 

گونه سازشی را برنمی تابد به نمایش بگذارد.
دوربین  حضور  ممنوعیت  از  نعلبندی  بهزاد 

شکل  بهترین  به  زن ها  این  زندگی  محل  در 
ممکن بهره گرفته و با تبدیل این محدودیت به 
فرصتی خالقانه، از طریق ترکیب گفت وگوها 
صداهای  براساس  و  بعدا  که  انیمیشنی  با 
کاغذ  مستند  روایت  است  ساخته  ضبط شده 

 پاره ها را شکل می دهد.
فیلم ساز  سو  یک  از  هوشمندانه  شیوه   این 
اخالق   « مفهوم  رعایت  محدودیت  قید  از  را 
در مستند« رها می کند و چشم انداز وسیعی 
تاریک   و  تیره  زوایای  در  کندوکاو  برای 
قرار  وی  اختیار  در  فیلم  کاراکترهای  زندگی 
می دهد و از سوی دیگر موقعیت ویژه ای برای 
بدون  تا  فراهم می کند  شخصیت های مستند 
نگرانی از برمال شدن هویت واقعی شان زندگی 
بازگو  فیلم ساز  برای  را  رنج خود  و  از درد  پر 

کنند.
این  گفتار  در  جاری  صداقت  و  صمیمیت 
زنان رنج کشیده حاصل همین شیوه  فیلم ساز 
پیکره های  آن هاست.  آالم  کردن  تصویر  در 

کاغذی که براساس روایت صوتی ما به ازای 
نمی گویند  دروغ  گرفته اند  شکل  واقعی شان 
آدم هایی  مدیون  را  خود  موجودیت  که  چرا 
بدون  قبال  را  داستان شان  که  هستند  واقعی 
شدن  دیده  از  ترس  و  دوربین  ُمِخل  حضور 
فیلم ساز  برای میکروفون  بالواسطه  به شکلی 

تعریف کرده اند.
تجسم و جسمیت یافتن تندیس های کاغذی 
که  کارتن  از  برساخته  شهری  در  رنگارنگ 
شمار  به  آنان  ناگزیر  پناهگاه  و  مأوا  آخرین 
بر  سنگین  پُتکی  همچون  را  واقعیت  می رود 
تلخ حقیقت  فرود می آورد و شرنگ  مخاطب 

را ذره ذره در کام بیننده می ریزد.
فیلم سازی  خالقیت  حاصل  کاغذ  پاره ها 
هوشمند است که به بهترین شکل ممکن از 
سینما/  مدیوم  ُفرمال  قابلیت های  و  امکانات 
هنرمندانه  اثری  و  می گیرد  بهره  انیمیشن 
یاد  به  و  تکان دهنده است  خلق می کند که 

می ماند.

فعالیت  فجر  فیلم  جشنواره  شدن  تمام  با 
و  برگشت  عادی  شرایط  به  سینمایی  سالن های 
بودند  پرده  از جشنواره روی  فیلم هایی که پیش 
اکران خود را از سر می گیرند تا فیلم های جدید 

از راه برسند.
سوم  و  بیست  از  بود  قرار  ایسنا،  گزارش  به 
نمایش  سینماها  در  جدید  فیلم  چند  بهمن ماه 
صنفی  شورای  گذشته  هفته  اما  شوند،  داده 
نمایش اعالم کرد به دلیل عدم آمادگی برخی از 
صاحبان این فیلم ها زمان شروع اکران آن ها تا روز 

چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه تمدید شود.
براساس مصوبه شورا فیلم سینمایی »مستطیل 
قرمز« از ۱۳ بهمن و فیلم های سینمایی »بی صدا 

پیشه«،  »عاشق  »مورچه خوار«،  حلزون«، 
برایم  عاشقانه ای  »ترانه  و  »آینده«  »عنکبوت«، 
بخوان« بعد از پایان جشنواره یعنی از تاریخ ۲۳ 
بهمن ماه باید اکران می شدند که فعال این اتفاق 
نیفتاده و فیلم های »گشت ۳«، »بی همه چیز«، 
»مرد نقره ای«، »دینامیت«، »قهرمان«، »آتابای«، 
بی دقت«،  »جنایت  بند«،  »بندر  »اتومبیل«، 
از  سیاه«  »گربه  و  جنجالی«  »ازدواج  »منصور«، 
میزبان  سینماها  در  که  هستند  فیلم هایی  جمله 

مخاطبان و عالقمندان خود خواهند بود.
نمایش  صنفی  شورای  جلسه  در  پیش تر 
سیاست های  به  سینماداران  انجمن  نمایندگان 
وزارت ارشاد اعتراض و اعالم کرده بودند که اگر 

اعالم  فیلم های  کنار  در  مخاطب  پر  فیلم  یک 
از ۲۳ بهمن سینماهای کشور  اکران نشود  شده 
با  که  داشتند  تاکید  آن ها  شد.  خواهند  تعطیل 
وجود هزینه های سرسام آور در پایان سال به هیچ 
نخواهد  وجود  سینماها  برای  بقا  امکان  عنوان 

داشت.
 همچنین ۲۴ بهمن ماه مهلتی است که شورای 
صنفی نمایش به متقاضیان اکران نوروزی داده تا 
کنند.  اعالم  فیلم ها  اکران  برای  را  خود  آمادگی 
این شورا مصوب کرده اکران نوروزی که معموالً 
از اواخر اسفندماه شروع می شد از یازدهم اسفند 
آغاز شود و تاکنون فیلم های »شیشلیک« و »روز 
صفر« متقاضیان جدی این اکران معرفی شده اند.

فوالد و مس  از  آینه  در گذشته های دور در ساخت 
صیقل شده استفاده می شد و بعدها استفاده از شیشه در 
با این هنر زیبا  . در ادامه بیشتر  ساخت آینه کشف شد 

آشنا می شوید .
از  شیشه  با  آیینه  ساخت  موجود  های  نوشته  طبق 
خاورمیانه آغاز شده است و سپس به اروپا راه یافته است .
هم اکنون آیینه کاری از هنرهای زیبا و اصیل ایرانیان 
استفاده  مورد  نیز  بناها  داخلی  تزئین  برای  که  باشد  می 
قرار می گیرد . برای اینکار آینه های کوچک را به شکل 
های مختلف در کنار هم قرار می دهند و طرحی زیبا از 

آینه  حاصل می شود و به بنا زیبایی خاصی می بخشد .
آیینه کاری

و  تر  صیقلی  که  فوالدی  های  آیینه  وسطی  قرون  در 
شفاف تر از انواع مسی، مفرغ و برنزی آن بود رواج فراوان 
یافت و قرن ها مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه ناگهان 
تحولی پیش آمد و کاربرد شیشه در ساخت آیینه کشف 

شد.
ظاهراً این تکنیک اختراع اروپائیان نیست و باید زادگاه 
خاورمیانه  در  قوی  احتمال  به  یا  و  هند  در چین،  را  آن 
جستجو کرد. در قرن دوازدهم علوم و صنایع در سرزمین 
های پهناور اسالمی به اوج ترقی رسیده بود که از آن جمله 
می توان به اخترشناسی، پزشکی، ریاضیات، کاغذسازی، 

شیشه گری و بلورسازی اشاره کرد.
بنابراین اختراع آیینه شیشه ای می تواند ابتدا در همین 
باشد.  یافته  راه  اروپا  به  سپس  و  گرفته  صورت  منطقه 
به  بلورسازی  و  گری  شیشه  سازی،  آیینه  بعد  قرون  در 
تدریج به مراحل تولید صنعتی دست یافتند و کارگاه های 
کوچک ساخت آن ها به کارخانه های بزرگ مبدل شدند.
 در قرون ۱۵ و ۱۶ میالدی، کارگاه ها و کارخانه های 
متعددی برای ساخت انواع آیینه و شیشه و اشیاء بلورین 
در ونیز به وجود آمد و صنعتگران چیره دست این شهر، با 
نوآوری ها و ابتکارات جالبی که در این زمینه از خود نشان 

دادند شهرتی در سراسر اروپا به هم زدند.
هنر آیینه کاری

هنر آیینه کاری یکی از زیباترین هنرهای سنتی ایران 
است که عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی به ویژه 
اماکن متبرکه کاربرد دارد.اجرای طرح های منظم و نقش 
های متنوع به وسیله قطعات کوچک و بزرگ آیینه برای 

تزیین سطوح داخلی بنا را هنر آیینه کاری می گویند.
از  استفاده  با  کار  آیینه  هنرمند  هنری،  رشته  این  در 
شیشه و برش آن به اشکال متنوع، فضایی درخشان و زیبا 
در بناها می آفریند که از بازتاب نور در قطعات بی شمار 
آیینه تشعشع، درخشش و زیبایی در تزیینات بناها ایجاد 
می شود و پوششی بسیار مناسب و زیبا برای تزیین بنا از 

نظر استحکام و دوام است.
آب و آیینه در فرهنگ ایرانیان همواره به شکل دو نماد 
و  بوده  توجه  مورد  صفا  و  راستگویی  روشنایی،  و  پاکی 

احتماالً به کارگیری آیینه در تزیینات معماری برگرفته از 
همین فرهنگ است.

به  کاری  آیینه  هنر  و  آیینه  قطعات  از  گیری  بهره  اما 
صورت کنونی ریشه های اقتصادی نیز دارد.

سده  از  که  هایی  آیینه  از  بخشی  که  معنی  بدین 
۱۰هجری قمری به صورت یکی از اقالم وارداتی از اروپا به 
ویژه  از ونیز به ایران آورده می شد به هنگام جابه جایی 

در راه می شکست.
شکسته  قطعات  از  گیری  بهره  برای  ایرانی  هنرمندان 
برای آیینه کاری استفاده  آنها  از  یافتند و  ابتکاری  راهی 

کردند و آیینه کاری ظاهراً با کاربرد آنها آغاز شد.
نحوه شروع هنر آیینه کاری

آیینه کاری در آغاز با نصب جام های یک پارچه آیینه 
دیوارهای  بلکه  بنا  درون  تنها  نه  شد.  شروع  بنا  بدنه  بر 

ستوندار عصر صفوی نیز با آیینه های بزرگ تزیین شد.

● ابزار و مواد کار آیینه کاری
مصالح و مواد مورد استفاده در هنر آیینه کاری عبارتند 
را  چوب  چسب  اصطالح  )در  بُنکس  یا  چسب  آیینه،  از: 
آیینه  هنر  در  که  ابزارهایی  نرم.  گچ  و  سریش  گویند(، 
کاری استفاده می شوند عبارتند از: قلم طراحی، خط کش 
چوبی برای خط اندازی روی شیشه، میز زیر دست، الماس 
ابزاری  که در نصب آن به کار برده می  آیینه بر و تنها 

شود کاردک است .
● شیوه اجرای کار در آیینه کاری

این گونه است که نخست، طرح مورد نظر توسط طراح، 
 , معمار یا شخص آیینه کار آماده می شود سپس کاغذ 
طراحی شده را سوزنی می کنند و برسطح کار می گذارند 

و روی آن گرده زنی می کنند.
دیوار  بر  به وسیله گرده  از روی طرحی که  آن  از  پس 
چسباندن  وسیله  به  را  کاری  آیینه  هنر  شده،  منتقل 
می  انجام  به  سریش  و  گچ  با  دیوار  روی  آیینه  قطعات 

رسانند.
 آیینه کاری روی سفال

در سطوح آیینه کاری زمینه کار دارای نقوش یا خطوط 
برجسته یا فرورفته است زمینه کار توسط, یک فرد گچ بر 
مشابه طرح آیینه کاری آماده شده، سپس قطعات آیینه 
به وسیله آیینه بر یا آیینه کار در اندازه و اشکال مورد نظر  
با الگویی مقوایی برش داده شده )بدون انکه آنها را از هم 

جدا سازند( آماده می شود.
نحوه چسباندن قطعات آیینه

آنگاه آیینه چسبان به وسیله خمیری که مرکب از گچ و 
سریش است قطعات آیینه را براساس طرح به وسیله فشار 
آوردن دست به محل برش آن ها روی گچ کشته بر سطح 
با فشار دست برجستگی و فرورفتگی  کار می چسباند و 
مورد نظر را ایجاد می کند، سپس نقوش دلخواه و مورد 
نظر را پدیدار می سازد در خاتمه آیینه پاک کن سطح کار 

را پاک کرده، براق می کند.

اجرای طرح روی کاغذ پس از تشخیص ابعاد و تقسیم 
بندی گره محاسبه می شود سپس هر گره را در خود خرد 
کرده و به وسیله آیینه های حمیل یک سانتیمتری که 
در اطراف نقش گره چسبانده می شود، گره اصلی نمایان 

می شود.
در داخل لقاط گره نقوش ویژه طراحی شده مثل نقوش 
اسلیمی، گل و برگ و پرنده و غیره را اجرا می کنند و 
افزون بر آن قسمت آیینه بری به وسیله آیینه های رنگی 
و برش آیینه به صورت محدب که به نام ُکپ بری, )آیینه 

محدب( معروف است،
طرح الزم را آماده کرده و به عنوان مثال در طرح درخت 
آن  ابعاد  هم  و  رنگ  هم  که  یاقوتی  و  سیاه  الوان،  انگور 
و  کنند  می  طراحی  درخت  اصل  شبیه  است،  مشخص 
آیینه محدب را بر اساس طرح آماده با گچ بر سطح کار 

می چسبانند.
مالیدن الیه گچ

بر  متر  میلی  سه  حدود  قطر  در  نرم  گچ  الیه  سپس 
آخرین سطح بر جسته مالیده می شود و پس از آن شیشه 
های محدب ساخته شده را خرد کرده و با انواع آیینه های 

رنگی به کار می برند.
سازی،  قواره  و  اسلیمی  و  گیاهی  های  طرح  مورد  در 
و  کرده  تهیه  الگو  نقوش،  تمام  برای  کاری  معرق  مانند 
پس از برش آیینه با الماس به کمک سنگ، لبه های آن 
را گرد می کنند.ضخامت مطلوب آیینه برای آیینه کاری 
یک میلی متر است، اما تا ضخامت دو میلی متر یا بیشتر 
نیز به کار برده شده است. از آنجا که واردات آیینه، گران 
قیمت و شکننده بود، استادکاران ایرانی از مدت ها پیش 

به ساخت آیینه های قلع و سیمابی می پرداختند.
بعدها جیوه دادن آیینه تغییر کرد و آب مقطر و نیترات 
دراژن ه کار بردند. این آیینه چندان که باید شفاف نبود 
از این رو در عمده آستانه ها و اماکن متبرکه آیینه های 

بلژیکی به کار برده شده است.
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
امیکرون برای کسانی که دز سوم واکسن را نزده اند به شدت خطرناک است

جزئیات عرضه بلیت پرواز های نوروزی اعالم شد

شش توصیه برای رفع یکی از عوارض شایع امیکرون

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
تزریق  را  واکسن  سوم  ُدز  حتما  کرد:مردم  تأکید 
را  سوم  ُدز  که  افرادی  در  اُمیکرون  چراکه  کنند؛ 

تزریق نکرده اند به شدت خطرناک است.
پیام طبرسی در پاسخ به این پرسش که »وضعیت 

کرونایی کشور چگونه است؟«، اظهار کرد:  از ابتدای 
بهمن میزان موارد ابتال به صورت تصاعدی باال رفته 

و حول و حوش پیک ششم هستیم.
بیماران بستری در  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
مراکز درمانی، افزود: وضعیت مناسب نیست؛در یک 

خواهد  سخت  شرایط  آینده  نیم  و  ماه  یک  یا  ماه 
گذشت.

ضرورت   بر  تأکید  با  عفونی  های  بیماری  استاد 
امیکرون  داشت:  بیان  واکسن،  سوم  ُدز  تزریق 
نقص  و  نکرده اند  تزریق  را  سوم  ُدز  که  افرادی  در 

ناک  خطر  می تواند  به شدت  دارند  ایمنی  سیستم 
باشد.

مانند  عالئمی  با  اُمیکرون  اینکه  بیان  با  طبرسی 
فوتی ها  بیشتر  می کند،گفت:   تظاهر  سرماخوردگی 
در افرادی است که ُدز سوم واکسن را تزریق نکرده 

یا دچار بیماری زمینه ای هستند.
وی با بیان اینکه افراد پر خطر باید به شدت مراقب 
باشند، ابراز کرد: وضعیت برای کودکان نیز مناسب 
نیست؛چراکه نسبت به پیک های قبلی میزان ابتالی 

کودکان ۲۰ درصد بیشتر است.

توسط  نوروزی  پروازهای  بلیت  گفت:  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
افزایش  نوروز  برای  قیمت ها هم  و  است  در حال عرضه  هواپیمایی  شرکت های 

نیافته و در قالب همان نرخ نامه دی ماه است.
سفرهای  طرح  کرد:  اظهار  نوروزی  پروازهای  درباره  سامانی  اسعدی  مقصود 
نوروزی از روزهای پایانی اسفندماه 14۰۰ شروع می شود و تا پانزدهم فروردین 

14۰1 ادامه دارد.
وی گفت: با توجه به آنکه اغلب شرکت های هواپیمایی برنامه پروازی خود را 6 
ماهه می بندند و برنامه پروازی نیمه دوم سال از آبان ماه امسال آغاز شده است، 
برای مسافران وجود دارد  اردیبهشت سال 14۰1  تا  بلیت  تهیه  امکان  بنابراین 

بنابراین عرضه بلیت پروازهای نوروزی در حال انجام است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: عرضه بلیت سفرهای نوروزی بدون 
افزایش قیمت نسبت به نرخ های فعلی و در دامنه نرخ های تعیین شده مصوب 13 
دی ماه 14۰۰ انجام خواهد شد و مسافران دقت کنند پیش از خرید بلیت، دامنه 

نرخ ها را مشاهده کنند.
اسعدی سامانی تأکید کرد: به دفاتر فروش بلیت هواپیما، شرکت های هواپیمایی 
عنوان  هیچ  به  که  است  شده  ابالغ  بلیت  فروش  معتبر  سایت های  همچنین  و 
اجازه ندارند خارج از دامنه نرخی بلیت عرضه کنند و در صورت مشاهده تخلف، 

دستگاه های نظارتی و سازمان هواپیمایی برخورد قانونی خواهد داشت.
را  بلیتی  اگر  حتما  مسافران  کرد:   تأکید  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 

اعتبارسنجی که در سایت  لینک  از طریق  آژانس خریداری کردند  یا  از سایت 
شرکت های هواپیمایی و سایت انجمن های شرکت های هواپیمایی درج شده است 
نسبت به اعتبارسنجی اقدام کنند، همچنین نرخ عرضه شده بلیت خود را با دامنه 
نرخی درج شده در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی مطابقت دهند و بهتر 
است ابتدا نرخ ها را در دامنه نرخی چک کنند و سپس به تهیه بلیت اقدام کنند.

هواپیمایی  شرکت های  برخی  کرد:  اظهار  جایگزین  ناوگان  ایجاد  درباره  وی 
اختصاص  هم  جایگزین  ناوگان  نوروزی  سفرهای  برای  خود  توان  به  توجه  با 
انتقال  برای  ناوگان  این عرصه، همه ظرفیت  اما تالش شده است در  می دهند، 

مسافران درنظر گرفته شود.
اسعدی سامانی اظهار کرد: البته از مسافران هم می خواهیم که پروازهای خود 
را در طول ایام نوروز توزیع کنند، معموالً در برخی روزهای نوروز تقاضا در یک 

طرف مسیر بسیار زیاد است و در مسیر برگشت تقاضا کاهش می یابد.
به  توجه  با  گفت:  نوروز  در  فوق العاده  پروازهای  راه اندازی  احتمال  درباره  وی 
در  فوق العاده  پرواز  برقراری  درخواست  هواپیمایی  شرکت های  تقاضا،  و  عرضه 
نوروز به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه می دهند و این مورد از سوی سازمان 

هواپیمایی کشوری رسیدگی و اقدام می شود.
 از 13 دی سال جاری براساس قانون مالیات ارزش افزوده بلیت هواپیما مشمول 
مالیات ارزش افزوده  شد و شرکت های هواپیمایی براساس قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی مکلفند 9 درصد مالیات ارزش افزوده دریافت و به سازمان امور 
بر  شهرداری  عوارض  مذکور  قانون  در  اینکه  به  باتوجه  کنند؛  پرداخت  مالیاتی 
روی بلیت هواپیما پیش بینی نشده و بخشی از 9 درصد مالیات برارزش افزوده 
به عنوان سهم شهرداری منظور می شود بنابراین با حذف شدن عوارض شهرداری 
از 13 دی ماه 4 درصد به قیمت بلیت پروازهای داخلی و 9 درصد به قیمت بلیت 

پروازهای خارجی به عنوان مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد.

عصر ایران: تحقیقات پزشکی و تحقیقات مستند 
از بیمارانی که تجربه کرونا را داشته اند، بر این نکته 
طوالنی  اثرات  تواند  می  امیکرون  که  دارد  تاکید 
بر بدن بیمار به جای بگذارد که حتی  مدت تری 
پس از بهبودی کامل و خروج از مرحله ناقل بودن 

نیز ادامه دارند.
سرفه  از  شکایت  با  یافتگان  بهبود  از  بسیاری   
مزمن و خستگی یا احساس ضعف عمومی بدن به 

پزشک مراجعه می کنند.
معموال کووید طوالنی به فاصله چندین هفته پس 
از ابتال به کووید19- تشخیص داده می شود. یعنی 
های  نشانه   تجربه  وجود  با  بیمار  که  زمانی  همان 
را  بیماری  این  عالئم  از  برخی  همچنان  بهبودی، 

نشان می دهد.
اضطراب، سردرد  نفس،  تنگی  احساس خستگی، 
پریشانی  فراموشی،  باعث  که  مغزی  اختالل  و 
ترین  متداول  از جمله  تمرکز می شود  و عدم  فکر 
احتمال  روند.  می  شمار  به  طوالنی  کووید  عالیم 
بیماران بستری شده  به کووید طوالنی میان  ابتال 
تحقیقات  حال  این  با  است.  بیشتر  بیمارستان  در 
امیکرون  از  پس  حتی  که  اند  داده  نشان  مختلف 
کووید  عالیم  دچار  فرد  است  ممکن  نیز  خفیف 

طوالنی شود.
اما در صورت تظاهر نشانه های کووید طوالنی به 
خصوص ضعف عمومی بدن، چه راهکارهایی پیش 
علمی  تعریف  دانید  می  آیا  دارد؟  وجود  ما  روی 
به  ابتالی  به دنبال  خستگی چیست و چه چیزی 

اومیکرون سبب آن می شود؟
خستگی چیست؟

همه ما با احساس خستگی پس از ورزش و یا یک 

دوره تمرکز روی فعالیتی مهم آشنا هستیم. با این 
اوقات خستگی به گونه ای تظاهر می  حال گاهی 
به نظر نمی  به هیچ عنوان طبیعی  یابد که گویی 

رسد.
احساس   ، مطلوب  خواب  و  استراحت  وجود  با 
نیز  فعالیت  سطح  محدودترین  دنبال  به  خستگی 
معمول  فعالیت  و  شود  می  طوالنی  دهد،  می  رخ 
فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع ممکن 
است باعث بی حوصلگی شده و تمرکز و یادآوری 

خاطرات را هم دشوار کند.
مانند  ویروسی  های  عفونت  از  پس  خستگی 
کووید19- و به خصوص سویه امیکرون بسیار شایع 
است و به طور معمول پس از ۲ الی 3 هفته برطرف 
می شود. با این حال در برخی افراد چنین عوارضی 
باقی  به قوت خود  یا ماه ها  ممکن است هفته ها 

بماند.
علت خستگی پس از امیکرون چیست؟

اصلی ترین علل مربوط به خستگی طوالنی مدت 
به دنبال ابتال به سویه امیکرون و یا دیگر سویه های 

کووید19- شامل دو مورد زیر می شود:
- پاسخ مداوم به ویروس کرونا از جانب سیستم 
ایمنی بدن حتی در صورتی که عفونت بهتر شده 

باشد.
- تاثیری که یک بیماری جدی می تواند بر سلول 
ناشی  نمونه خستگی  برای  باشد.  های بدن داشته 
از ذات الریه ممکن است تا 6 ماه نیز ادامه داشته 

باشد.
با این حال در شماری از افراد یک سری فاکتورها 
به تشدید احساس خستگی و ضعف عمومی منجر 
می شوند و دوره زمانی آن را طوالنی تر می کنند. 

برنامه  بدنی،  فعالیت  پایین  سطوح  مانند:  مواردی 
کار سخت،  نامناسب،  خواب  الگوی  آشفته،  روزانه 
ناپایدار،  خوی  و  خلق  مراقبتی،  های  مسئولیت 
احساس  توانند  می  همگی  استرس  و  اضطراب 

خستگی را بدتر کنند.
با خستگی مزمن ناشی از امیکرون چه کنیم؟

با  این خستگی کامال واقعی است و  بدانید که   -
خود مهربان باشید

برای خانواده، دوستان و همکاران خود در محل 
توضیح  را  بیماری  این  مزمن  خستگی  تأثیر  کار 
دهید. از آنجایی که احساس ضعف مشکلی نامرئی 
است، گاهی اوقات به درستی درک نمی شود و تا 
زمانی که خود فرد آن را تجربه نکند، درک تأثیر 
ناتوان  تواند  می  چقدر  اینکه  و  خستگی  حقیقی 

کننده باشد بسیار دشوار است.

- الگوی خواب خود را اصالح کنید
اگر الگوی خوابتان مختل شود، احساس خستگی 
سعی  شود.  می  تشدید  ای  مالحظه  قابل  طور  به 
اصالح  با  مرتبط  کتب  و  مطالب  مطالعه  با  کنید 

الگوی خواب الگوی وضعیت را بهبود ببخشید.
- تکنیک های تمدد اعصاب را امتحان کنید

این تکنیک ها می توانند به رفع خستگی کمک 
کنند زیرا نه تنها الگوی خواب خوب را تقویت می 
کنند، بلکه می توانند در زمینه کاهش استرس نیز 

مفید باشند.
سعی کنید تکنیک هایی مانند مدیتیشن آگاهانه، 
رایحه درمانی، یوگا، تای چی و سایر فعالیت هایی 

که برایتان آرامش بخش هستند را امتحان کنید.
- برنامه ریزی، اولویت بندی و همکاری

هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید تا آنچه را که 

واقعا ضروری است انجام داده و مابقی کارها را در 
صورت امکان به دیگران واگذار کنید. در واقع باید 
تا زمان بهبودی کامل یک روال منظم بسازید و از 

فعالیت شدید اجتناب کنید.
بگیرید که کدامیک  توانید تصمیم  همچنین می 
از فعالیت هایی که قرار است انجام بدهید برایتان 
اهمیت بیشتری دارند. اگر کار بسیار مهمی وجود 
انجام دهید که بیشترین سطح  دارد، آن را زمانی 

انرژی را دارید.
به روش هایی فکر کنید که می توانید از طریق در 
آنها در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. به عنوان 
به  حضوری  مراجعه  جای  به  آنالین  خرید  مثال 
سوپرمارکت یا آشپزی در روزهای آخر هفته برای 

کل هفته آینده زمانی که مشغله زیادی دارید.
- فعالیت منظم و حساب شده داشته باشید

انرژی،  داشتن سطح  نگه  باال  از روش های  یکی 
تناسب  عدم  همچنین  است.  روزانه  فعالیت  حفظ 
اندام شما را بیشتر خسته می کند و ممکن است 
میزان  کنید  کند. سعی  تشدید  را  مزمن  خستگی 
فعالیت بدنی روزانه خود را به آرامی افزایش دهید.

- تغذیه خود را سالم کنید
یک رژیم غذایی سالم می تواند بسیار کمک کننده 
باشد و عوارض کووید طوالنی مدت را محدود کند.

توجه:
تواند  می  پیشنهاد  چند  این  به  توجه  و  رعایت 
طوالنی  عوارض  و  ماندگار  خستگی  دوره  از  عبور 
مدت امیکرون را برایتان تسهیل کند. به هر ترتیب 
باید پذیرفت که عوارض این ویروس پردردسر نیز 
بخشی از مراحل بیماری محسوب می شود و باید 

بهترین روش را برای مدیریت آن درنظر گرفت. 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

کنترل فشار خون با اهدای مستمر آن
تأثیر  جالب،  مطالعه  یک  در  کشور  پژوهشگران 
افراد  خون  فشار  کاهش  بر  را  مستمر  خون  اهدای 
این  که  داده اند  نشان  و  کرده   بررسی  اهداکننده 
کنار  در  مناسب  راهکاری  عنوان  به  می تواند  کار 
نظر  در  فوق  مشکل  رفع  برای  دیگر  راهکارهای 

گرفته شود.
پرفشاری خون یک مساله جهانی در رابطه با سالمت 
عمومی و یک فاکتور خطر بزرگ برای بیماری های 
پیشرفت هایی  علیرغم  درواقع،  است.  عروقی  قلبی 
درمان های مختلف  و  آگاهی عمومی  در  امروزه  که 
یک  به عنوان  همچنان  خون  پرفشاری  حاصل شده، 
معضل بزرگ جهانی که شیوع رو به افزایشی دارد، 
نبوده  رضایت بخش  نسبتاً  آن  کنترل  و  باقی مانده 
است. بررسی های اخیر نیز نشان می دهند که بیش 
و  بوده  مسئله  این  درگیر  بزرگساالن  یک سوم  از 
بیماران بسیاری برای رسیدن به فشارخون مطلوب، 
نیازمند مصرف دو یا چند داروی کاهنده فشارخون 

هستند.
نشان  متخصصان  گفته  به  مطالعات  برخی  نتایج 
افراد  در  میوکارد  آنفارکتوس  خطر  که  داده اند 
افراد  از  کمتر  درصد   ۸۶ خون،  مستمر  اهداکننده 
غیر اهداکننده بوده است. بنابراین اهمیت روش های 

درمانی این چنینی برای رفع مشکالت قلبی عروقی 
مد نظر متخصصان حوزه سالمت قرار گرفته است. 
و  مستمر  خون  اهدای  بین  ارتباط  تاکنون  ولی 
در  مؤثر  بسیار  عاملی  عنوان  به  فشارخون  تغییرات 

نشده  روشن  به خوبی  عروقی،  قلبی  خطرات  بروز 
است و یافته های پژوهش های صورت گرفته در این 

زمینه، در برخی موارد مغایرت هایی داشته است.
از  پژوهشی  تیمی  که  شده  باعث  موضوع  این 

محققان کشور، بحث ارتباط اهدای خون مستمر را 
با احتمال کاهش فشار خون، زیر ذره بین پژوهشی 

خود قرار دهند.
دانشگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از  محققان  این 
الیگودرز، موسسه عالی آموزشی  آزاد اسالمی واحد 
شهرکرد  دانشگاه  و  خون  انتقال  طب  پژوهشی  و 
فشارخون  توصیفی  بررسی  به  خود،  مطالعه  در 
مرد  اهداکنندگان  جمعیت  در  خون  اهداکنندگان 

پرداخته اند.
این مطالعه بر روی ۵۴۶ نفر از اهداکنندگان خون 
بازه  در  که  تهران  شهر  وصال  خون  اهدای  مرکز 
زمانی یک ساله، بین یک تا چهار بار اهدا داشته اند، 

انجام شده است.
خون  اهدای  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
افراد  در  فشارخون  بر  کاهنده ای  تأثیر  مستمر، 
مبتالبه پرفشاری خون دارد و این نکته می تواند در 
رویکردهای درمانی مربوطه با رعایت فرهنگ اهدای 
خون داوطلبانه و بدون چشمداشت، مورد توجه قرار 

گیرد.
پژوهشگر  پورفتح اله،  علی اکبر  خصوص،  این  در 
تربیت مدرس  دانشگاه  پزشکی  ایمنی شناسی  گروه 
و سه همکار دیگرش در این تحقیق می گویند: »در 

فشارخون سیستولی  باال،  فشارخون  با  افراد  گروه 
لحاظ  به  اهدا  بار  چهار  و  سه  از  پس  دیاستولی  و 
را نشان داد.  قابل توجهی  آماری کاهش معنادار و 
طبق یافته های ما، فشارخون سیستولی در این گروه 
پس از چهارمین اهدا به طور میانگین از ۱۴۹.۱ به 
نیز  دیاستولی  فشارخون  و  جیوه  میلی متر   ۱۴۱.۶

از ۹۰.۰۴ به ۸۶.۰۸ میلی متر جیوه کاهش یافت."
به گفته این محققان، »با توجه به این که اهدای 
و  خون  سالمت  در  مهمی  نقش  داوطلبانه  خون 
اهدای  اهمیت  چنانچه  دارد،  خونی  فرآورده های 
خون مستمر در کاهش فشارخون و خطر رخدادهای 
شود،  آشکار  پزشکان  و  مردم  برای  عروقی  قلبی 
رویکردهای درمانی مبتنی بر آن بیش از پیش مورد 
توجه متخصصان حوزه سالمت قرار خواهد گرفت".

بر  مستمر  اهدای  تعدیل کننده  تأثیر  به  توجه  با 
پرفشاری خون در مطالعه حاضر و مطالعات قبلی، 
درمانی  رویکردهای  تغییر  در  می تواند  نکته  این 
پرفشاری خون و نیز در ترویج فرهنگ اهدای خون 
مستمر با تأکید بر کفایت و سالمت خون مؤثر باشد.

از این یافته ها، مقاله ای علمی پژوهشی تهیه شده 
شهید صدوقی  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجله  در  که 

یزد منتشر شده است.

گزارش »کرمان امروز« از طوفان امیکرون در استان کرمان و رواج عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان که احتمال فاجعه را بیشتر ساخته است؛

میکرونزیرحصیرعادیانگاری
ُ
پیشرویا

اشاره:
قدرت  حال  در  کرونا  سویه جدید  امیکرون؛ 
در  اما  است  استان  در  اندام  عرض  و  نمایی 
نقطه مقابل بسیاری از مردم نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی بی اعتنا شده و جوری 
به  رو  کرونا  گویی  که  کنند  می  انگار  عادی 
پایان است. اگر وضعیت به همین منوال باشد 
بهداشتی  نکات  رعایت  و  مردم  همکاری  و 
تعطیلی  به  مجبور  مسئوالن  دوباره  نباشد 
بسیاری از اماکن آموزشی و اصناف در استان 
خواهند بود که مناسب و خوشایند نیست. در 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
روند صعودی آمارهای روزانه موارد  ابتال  به 
کرونا در کشور، می تواند ما را  برای روزهای 
پایانی سال و شروع سال نو، نگران کند. تلقی 
بیشتر افراد جامعه از این سویه این است که 
شبیه سرماخوردگی است و حتی این عبارت را 
در مکالمات روزانه خود به کار می برند و همین 
جدی نگرفتن این سویه در کنار بی اعتنایی به 
رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شده اکثر 
مردم در حال حاضر به این سویه مبتال شوند. 
از سوی دیگر دیر مراجعه کردن و عدم توجه به 

عالئم بیماری موجب انتقال سریع  ویروس می 
شود و شهروندان  باید از تجمعات در فضاهای 
بسته و تجمعات خانوادگی خودداری کرده و 
پروتکل های بهداشتی را چه در منزل و چه در 

مواقع ضروری در اجتماع رعایت کنند.

50 درصد ظرفیت بیمارستان های کرمان 
پر شد

در همین ارتباط استاندار کرمان خواستار رعایت 
پروتکل های بهداشتی شد و گفت: متاسفانه هم 
اکنون ۵۰ درصد ظرفیت بیمارستان های کرمان 

پر شده است.
علی زینی وند خواستار فعالیت بیشتر تیم های 
واکنش سریع شد و گفت: استفاده مردم از ماسک 
دستور  در  غیر ضروری  تجمعات  از  جلوگیری  و 

کار قرار گیرد.

20 درصد مبتالیان امیکرون در کرمان 
اطفال هستند

اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی،  سرپرست 
استاندار کرمان هم گفت: متاسفانه 2۰ درصد از 

مبتالیان به کرونا در کرمان اطفال هستند.
رحمان جاللی افزود: به همین دلیل از خانواده 
ها می خواهیم از دورهمی خودداری و از ماسک 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  و  کنند  استفاده 
را جدی بگیرند. پروتکل ها در همه سطوح باید  
به دقت اجرا و نظارت الزم نیز اعمال شود و از 
ها  پروتکل  اجرای  روی  خواهیم  می  فرمانداران 
نظارت داشته  باشند و کانون های شیوع بیماری 

را شناسایی و برخورد کنند.
کلیدهای مبارزه  با امیکرون

از  استفاده  امیکرون  به  ابتال  از  پیشگیری  برای   
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از کلیدهای 
مبارزه با این ویروس است. چرا که عادی انگاری و بی 
توجهی مردم به پروتکل های بهداشتی و عدم رعایت 
فاصله اجتماعی خطر بزرگی است که جامعه را تهدید 

می کند و باعث طغیان کرونا می شود.
در این راستا تکمیل  واکسیناسیون با دریافت 
برابر  در  ایمنی  افزایش  موجب  واکسن  دز  سه 
بود.  خواهد  امیکرون  جدید  های  سویه  و  کرونا 
افرادی  دهد  می  نشان  دنیا  در  موجود  آمارهای 
که هر سه دز واکسن علیه کرونا دریافت کرده اند 
در برابر سویه جدید مقاومت باالتری داشته اند. 
دستیابی به ایمنی مناسب در برابر این بیماری با 
احساس مسئولیت همه افراد جامعه و مشارکت 

در پیشگیری از این  بیماری ممکن می شود.

از  بسیاری  مقابل  نقطه  در  اما  است،  کرمان  استان  در  بحران  ایجاد  حال  در  روزها  این  کرونا  جدید  و  غالب  سویه  امیکرون؛    
است.  پایان  به  رو  کرونا  گویی  که  می کنند  عادی انگاری  گونه ای  به  و  شده  بی اعتنا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  نسبت  مردم 
محدودیت های  مجددا  یقینا  نباشد،  گذشته  از  بیش  بهداشتی  نکات  رعایت  و  مردم  همکاری  و  باشد  منوال  همین  به  وضعیت  اگر 
کرونایی و تعطیلی بسیاری از اماکن عمومی و اصناف در استان رقم زده خواهد شد که مناسب و خوشایند مردم ما نخواهد بود و....
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مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی 

سازمان حفظ نباتات اعالم کرد :

احتمال حمله ملخ ها 
در ایران قوت گرفت

حفظ  سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه  مدیرکل 
ماه  دوم  نیمه  در  ملخ ها  احتمالی حمله  تاریخ  نباتات، گفت: 
از کشورهای  اوایل فروردین سال آینده است.  یعنی  مارس، 
شرق شبه جزیره عربستان این ملخ ها به کشور ما حمله خواهند 

کرد.
درباره  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  معین  سعید 
حمله احتمالی ملخ های صحرایی، افزود: تاریخ احتمالی حمله 
ملخ ها در نیمه دوم ماه مارس، یعنی اوایل فروردین سال آینده 
است. از کشورهای شرق شبه جزیره عربستان یعنی کشورهای 
جنوب  در  )واقع  الخالی  ربع  بزرگ  صحرای  و  یمن  عمان، 
حمله  ما  کشور  به  ملخ ها  این  عربستان(  جزیره  شبه  شرقی 

خواهند کرد.
این  در  نرمال  باالی  و  نرمال  بارندگی های  به  اشاره  با  وی 
در  آن  تخم  همچنین  و  بال  بدون  بالدار  ملخ  گفت:  مناطق، 
برای حمله  بستر  بنابراین  دارد  جنوب عربستان و یمن وجود 

ملخ ها فراهم است.
از  شما  منظور  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
بستر برای حمله ملخ ها فراهم است چیست؟ گفت: وقتی در 
منطقه ای گیاه سبز و علف موجود باشد آن زمان امکان حمله 
است  موجود  گیاه  و  علف  زمان  چه  می شود.  تقویت  ملخ ها 
زمانی که خاک مرطوب باشد. پس اگر در جایی که رطوبت 
برای رشد گیاهان فراهم بود ملخ ها در آن مناطق افزایش پیدا 
می کنند این اتفاق در شرق آفریقا رخ داده واین جمعیت ها به 
تدریج به جنوب شبه جزیره عربستان منتقل خواهند شد و از 

آنجا به ایران خواهند آمد.
معین در ادامه تصریح کرد: با افزایش تعداد ملخ ها در واحد 
سطح، بدن آنها روزانه بیش از 400 بار بهم می خورد در این 
از  را  آنها  که  می شود  ترشح  ملخ  بدن  در  هرمونی  شرایط 
و  کردن  پرواز  جمله  از  کارها  همه  و  خارج  انفرادی  حالت 
غذا خوردن و.... را باهم انجام می دهند. در این شرایط ملخ ها 
این توانایی را دارند که 300 تا 400 کیلومتر پرواز کند و اگر 

باد موافق وجود داشته باشد 1000 کیلومتر هم پرواز می کند.
حفظ  سازمان  همگانی  و  عمومی  آفات  با  مبارزه  مدیرکل 
استان های جنوبی کشور،  بارندگی  میزان  به  اشاره  با  نباتات، 
افزود: میزان بارندگی استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان 
فراهم  استان ها  این  در  علفزارها  و  بوده  نرمال  باالی  و  نرمال 

است و بستر برای ورود ملخ ها وجود دارد.
نباتات امکانات برای  به گفته وی، تا حدودی سازمان حفظ 
مقابله  برای  دولت گذشته  در  دارد.  را  ملخ ها  با حمله  مقابله 
با حمله احتمالی ملخ ها بودجه 50 میلیاردی تصویب شد که 
تاکنون حدود 10 میلیارد تومان از این تسهیالت برای خرید 
استان های جنوبی تخصیص  به  مبارزه  ادوات  و  سم، سمپاش 
داده شده است. از اول فروردین تا به امروز حدود 18 میلیون 

و 100 هزار هکتار ردیابی انجام شده است.
معین با اشاره به امکانات مبارزه در استان های جنوبی، گفت: 
در  تا  هستند  آماده  جنوبی  استان های  در  نفر  هزار   3 حدود 
سال  فروردین  در  آنها  حمله  احتمال  که  ملخ  ورود  صورت 

آینده زیاد است با آنها مقابله کنند.
ملخ،  بین المللی  مرکز  آمار  به  بنا  مسئول،  مقام  این  گفته  به   
یک دسته معمولی ملخ صحرایی حدود 80 میلیون ملخ است 
که توانایی این را دارد که روزانه غذای 35 هزار نفر انسان را 
بخورد. دسته های ملخ کیلومتری هستند و شامل دسته های 2 
تا 10 کیلومتری هستند هر کیلومتر ملخ حدود 80 میلیون ملخ 

است و هر ملخ روزانه 2 تا 3 گرم غذا می خورد.
وی در پایان گفت: ملخ ها از هر منطقه ای که عبور کنند همه 
باغی  از جمله درخت، علف، کشت و محصوالت  رستنی ها 
به بخش کشاورزی  آنها  میزان آسیب  این رو  از  را می خورد 

قابل توجه است.

به قلم هما حجازی

گزارش »کرمان امروز« از گالیه های مردمی درباره عدم توجه ویژه به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان؛

تعلل در پروژه انتقال آب، نابودی بیت المال است

تاریخچه طرح انتقال آب از دریای جنوب به استان 
کرمان و دیگر استان های کم آب از زمان ریاست 
جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مطرح شد، 
دولتی  غفلت مسئوالن  اسیر  متاسفانه سالها  اما 
به  اینکه در دولت حسن روحانی  تا  قرار گرفت 
صورت جدی پیگیری شد. به خاطر دارم که در 
با توجه به زحمات آقای رزم حسینی  آن زمان 
این طرح مورد توجهی ویژه قرار گرفت و بسیار 
های  هزینه  و  شد  انجام  تحقیقات  آن  درباره 
گزافی را متوجه خود ساخت. البته این طرح در 
کنار چند پروژه دیگر بود که شوربختانه به دلیل 
برخی رفتارهای سلیقه ای در مقاطع گوناگون با 
شیوه های مدیریتی اشتباهی نیز رو به رو شد تا 
اینکه به امروز رسیده ایم. امروز که دیگر صدای 
جهانیان  گوش  به  کرمان  استان  در  آب  بحران 
پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  و  است  رسیده 
حتی طرح هایی را برای برون رفت از این بحران 
مطرح ساخته اند و متاسفانه مورد توجه مدیران 

ما قرار نمی گیرد.
اما نکته که این روزها بیش از پیش آزار دهنده 
شده است، بحث هزینه کرد چند هزار میلیاردی 
در این پروژه است که با توجه به بالتکلیف ماندن 
آن می توان این هزینه ها را در حال فرسودگی 
اینجاست  بار  اسف  نکته  دانست.  نابودی  و 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نمایندگان  که 
شورای اسالمی در چند سال اخیر بسیار درباره 

دولت  گویا  اما  اند،  کرده  انتقاد  طرح  پروژه  این 
استان  در  بحران  شدت  متوجه  هنوز  مجلس  و 
مردم  نماینده  پورابراهیمی،  اند.  نشده  کرمان 
باره  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان 
لزوم  و  موضوع  سوابق  به  عنایت  »با  گوید:  می 
آب  انتقال  اول  از خط  آشامیدنی  آب  تخصیص 
آب  مازاد  اینکه  به  توجه  با  نیز  و  فارس  خلیج 
گذاری  سرمایه  با  که  فارس  خلیج  انتقال  خط 
اجرا شده  معدنی  و  بزرگ صنعتی  های  شرکت 
و به عنوان تنها گزینه تامین آب اضطرای کرمان 

شناخته می شود، نیازمند اجرای 108 کیلومتر 
خط لوله انتقال با اعتباری به میزان هزار و 500 
آن  توان  نمی  که  مبلغی  است«  تومان  میلیارد 
را برای برطرف ساختن یک بحران زیاد دانست. 
بحرانی که این روزها جان و مال مردم و اقتصاد 
و رفاه استان کرمان را تحت تاثیر خود قرار داده 
بدانند  باید  حکومتی  و  دولتی  مسئوالن  است. 
اوضاع آب در استان کرمان این روزها به سطحی 
رسیده است که اگر اندکی و تنها اندکی به این 
نابسامانی افزوده شود دیگر باید شاهد کوچ مردم 

کرمان از این استان باشیم. شاید نیاز نباشد در 
این متن به مسئوالن محترم اشاره کنیم که کوچ 
مردم یک منطقه چه هزینه هایی را برای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی خواهد داشت و خالی 
تواند  می  چقدر  سکنه  از  ای  منطقه  یک  شدن 
آفت زا باشد. بنابراین امیدواریم که قبل از وقوع 
آن  حال  به  فکری  استان،  این  در  تلخ  اتفاقات 
اندیشیده شود تا شاهد رویدادهای تلخ در آینده 
شاهد  آن  در  که  بهتر  فردایی  امید  به  نباشیم. 
نابودی بیت المال در هزارتوی بالتکلیفی نباشیم.

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران:

مخالفت با واکسن کرونا تضییع حقوق دیگران است
با  مخالفت  گفت :  ایران  اجتماعی  روانشناسی  انجمن  رئیس 
دریافت واکسن کرونا در حقیقت عمل براساس عالیق و منافع 
شخصی، نادیده گرفتن منافع جمع و تضییع حقوق دیگران است.
مجید صفاری نیا در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: هر 
با دو گروه موافق و  تاریخ  از پدیده های اجتماعی در طول  یک 
مخالف روبرو بوده و دریافت واکسن کووید1۹ هم به عنوان یکی 
از مولفه های اجتماعی در سراسر دنیا امروز با موافقان و مخالفان 
متعددی مواجه است. به عنوان مثال، اکنون در برخی کشورها 
حدود 50 درصد از جمعیت، معتقد به تزریق واکسن کرونا نبوده 
برای  که  می شود  سبب  زمینه،  این  در  مشخص  نگرش  نبود  و 

تزریق و مشارکت در واکسیناسیون هم اقدام نشود.
»تله اجتماعی« و عمل براساس منافع شخصی

وی با اشاره مفهوم »تله اجتماعی« ادامه داد: در علم روانشناسی 
اجتماعی، مفهومی با عنوان »تله اجتماعی و تراژدی مشترک« 
شناخته می شود که بر اساس آن، انسان بر پایه منافع شخصی 
راستا،  این  در  و  گرفته  نادیده  را  منافع جمعی  و  می کند  عمل 

دیگران را به تله می اندازد.
صفاری نیا توضیح داد: به عنوان مثال، اکنون اجتناب از تزریق 
واکسن کرونا در حقیقت عمل براساس منافع شخصی و تضییع 
حقوق دیگران است و بیماری ناشی از مقاومت در برابر واکسن 
می تواند شخص، خانواده، دوستان، همکاران و کل جامعه را به 

خطر بیندازد.
راهکارهای  از  یکی  ایران،  اجتماعی  روانشناسی  انجمن  رئیس 
از  بهره گیری  را  واکسن  دریافت  به  عمومی  ترغیب  برای  موثر 
رویکرد اجبار و الزام دانست و توضیح داد: در واقع برای تبعیت 
و پیروی از مقررات اجتماعی، می توان از ۲ روش توبیخ و تشویق 
استفاده کرد. برای برخی گروه های جمعیتی شیوه های تنبیهی، 
توبیخی  رویکردهای  و  محدودیت ها  محرومیت ها،  برخی  اعمال 
پاسخگو خواهد بود و توبیخ و تنبیهی متناسب با رفتار غلط و 
تخطی از قوانین اجتماعی که سبب شود رفتار اجتماعی مربوطه 

یا »مساله« کاهش یابد.
 ارتقای معیارهای سالمت روان در گرو انسجام اجتماعی است

صفاری نیا یادآور شد: امروز مخالفت با واکسن در همه جوامع به 
ارتقای  و  اجتماعی  اعتماد  و  انسجام  تقویت  اما  چشم می خورد 
معیارهای سالمت روان )در پی این انسجام اجتماعی( جامعه را 

مستعد دریافت واکسن می کند.
وی اظهارکرد: برخی کشورها از جمله قطر و امارات، درصد باالیی 
از جمعیت جامعه را واکسینه کرده و شهروندان برخی کشورها 
همچون مصر و ایران، نزدیک به 15 تا 1۷ درصد با تزریق این 

واکسن مخالفت می کنند.
درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  آخرین  براساس  ایرنا،  گزارش  به 
تزریق  برای  هموطنان  از  درصد   15 تاکنون  پزشکی  آموزش  و 

واکسن کرونا مراجعه نکرده اند.
براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تاکنون 15 درصد از هموطنان برای تزریق واکسن کرونا مراجعه 

نکرده اند
علوم  این  از صاحبنظران  کرونا  واکسن  منتقدان  از  برخی 

به شمار می روند
واکسن  این  تزریق  از  اجتناب  گفت:  اجتماعی  روانشناس  این 
می تواند ناشی از خطاهای شناختی باشد. جهان در برابر مخالفان 
علوم  حوزه های  دانش آموختگان  و  کارشناسان  برخی  با  واکسن 
زیستی و پزشکی نیز مواجه است. در حقیقت برخی از منتقدان 

واکسن کرونا از صاحبنظران این علوم به شمار می روند.  
صفاری نیا افزود: برای تغییر نگرش انسانی هم از دو روش می توان 
نگرش  تغییر  برای  اقناع سازی  نخست،  رویکرد  در  کرد.  استفاده 
از طریق ارائه استدالل های علمی )به ویژه برای قشر فرهیخته( 
و تکرار مکرر این استدالل ها اتفاق می افتد و در رویکرد دوم نیز 
این  در  می شود.  حاصل  پیرامونی  مسیر  طریق  از  نگرش  تغییر 
روش باید از گروه های مورد پذیرش مردم از جمله هنرمندان و 
ورزشکاران استفاده کرد. این اقشار باید مردم را به تزریق واکسن 
ترغیب کرده و در واقع نگاه این جمعیت با تالش های پیرامونی 

تغییر کند.
ضرورت اقناع سازی مخالفان واکسن کرونا از طریق آگاه سازی

واکسن  مخالفان  اقناع سازی  منظور  به  اکنون  گفت:  صفاری نیا 
کرونا باید اطالع رسانی و آگاه سازی شود همچنین طراحی محیط 
به کمک  این زمینه  راهکارهای موثر در  از  به عنوان یکی دیگر 
می تواند  طراحی  این  در  جریمه   و  تنبیه  توبیخ،  از  بهره گیری 

ترغیب عمومی نسبت به واکسیناسیون را افزایش دهد.
تا کنون ۶1 میلیون و ۴۲8 هزار و ۲۴۷ نفر ُدز اول، 5۴ میلیون 
و ۷۴5 هزار و ۴0 نفر ُدز دوم و ۲0 میلیون و ۹۳۷ هزار و ۲۴۷ 
اند و مجموع واکسن  را تزریق کرده  ُدز سوم واکسن کرونا  نفر، 
های تزریق شده در کشور به 1۳۷ میلیون و 110 هزار و 5۳۴ 

ُدز رسیده است.
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